
NIEUWSBRIEF JANUARI 2023
Foto: Mnr. Kok



n i e u w s b r i e f  j a n u a r i  2 0 2 2
H e t  l a a t s t e  n i e u w s  v a n  P r a k t i j k s c h o o l  S t e d e  B r o e c

9  j a n u a r i  2 0 2 2

Namens de directie

Beste ouder(s)/verzorger(s),

De winter is begonnen, de koude dagen zorgen dat de thermometer haar kwik weer naar beneden duwt. Op school merken wij 
dat de verwarming weer harder moet werken. De verwarmingen zetten we deze winter maar niet al te hoog gezien de hoge 
energiekosten. Een aantal leerlingen hebben al op natuurijs kunnen schaatsen. Ongelofelijk dat er alweer een jaar voorbij is. Een 
jaar vol uitdagingen en ontwikkelingen. Zo is er bij ons een audit geweest waarbij ze hebben gekeken naar ons pedagogische en 
didactische kwaliteit. Natuurlijk hebben we ontwikkelpunten meegekregen maar het was heel goed om te horen dat ze onze school 
als heel veilig hebben ervaren, een fijne sfeer op school voelde, we pedagogisch sterk zijn en een team met heel veel talent en 
potentie hebben. Bij deze zetten we dan ook alle collega’s in het zonnetje. Wat een mooie basis om samen verder te ontwikkelen 
en te behouden wat goed is. Ook was het heel fijn om veel ouders weer in de school te zien. De ouderraad is goed gevuld en de 
informatieavonden waren goed bezocht. We doen het ten slotte samen! Dan rest ons voor nu om iedereen een hele fijne kerst en 
vakantie te wensen. Al het goeds voor 2023 het nieuwe jaar!

Wieneke Roossien & Jochem Pennekamp

Het is alweer januari maar je zou bijna vergeten 

dat de laatste nieuwsbrief begin december is 

uitgekomen. Daarom zit deze nieuwsbrief vol 

met Sint en kerst. Dit jaar werd groep GE1B 

bezocht door 2 hele leuke pieten Rianne kwam 

van haar stage als piet ook nog even in de klas 

strooien. De pepernoten die op de grond lagen 

werden meteen opgegeten door de honden 

die deze dag op school waren. De groep van 

mevrouw Spaans heeft hierdoor een erg leuke 

sinterklaasmiddag gehad. 

In deze nieuwsbrief:

Een recept voor tulband

Er is heel veel kerst in de school



Elke jaar is het weer een groot 

plezier. De week dat elke leerling in 

de kookles een tulband maakt. En 

ze lukken altijd !

Het is een leuk gezicht als een 

leerling uit klas 1 zijn tulbandje lost 

(uit de vorm haalt) en dan zo trots 

is op het resultaat. Op een bordje, 

en mooi ingepakt, gaan ze mee naar 

huis. 

Hoewel, de hongerwolfjes, 

smikkelbeertjes en lekkerbekken 

eten hem op voor de tulband 

thuiskomt! 

Daarom dat ik nu het recept er bij 

geef! Leuk voor thuis. groetjes van 

mevrouw Smit.

TULBAND-TIME!

WAT ZET IK KLAAR? WAT HEB IK NODIG? TECHNIEKEN

- Tulbandvorm
- 1 blozeef
- RVS bakjes
- Beslagkom
- Kwast
- Mixer met garde

- 1 klontje gesmolten boter
- 125 gram kristalsuiker
- 60 gram bloem
- 25 gram aardappelzetmeel of maïzena

omgaan met de mixer

1 Was eerst je handen. 
2 Pak alle spullen bij elkaar.
3 Zet de oven op 165 graden 
4 Tulbandvorm met gesmolten boter aan alle kanten goed invetten 
5 Met bloem bestuiven (dan zie je gelijk waar je het niet goed hebt ingevet) 
6 Breek de eieren in de beslagkom 
7 Doe de suiker erbij en mix 10 minuten. Zet de wekker. 
8 Meng de bloem met de maïzena en doe in de bolzeef en voeg een beetje toe 
9 Klop rustig door het eier mengsel  
10 Herhaal dit tot alles op is. 
11 Doe nu in de tulband vorm maar zorg dat de kanten schoon blijft. (dit gaat anders verbranden) 
12 Zet de tulband in de oven op de 2 de riggel dus niet in het midden maar juist een beetje beneden in. 
13 Tijdens het bakken niet  open  maken  !!!! 
14 Afbakken in 30 à 35 minuten. 
15 Klaar? Zet de oven 5 minuten een beetje open. Erna pas lossen.  
extra: Zit de tubband een beetje vast? Snij hem los met een mes. 
16 Bord erop, omdraaien, klop erop of zet de vorm neer met een klap. Dan komt hij los. 
extra: Zet de tulbandvorm onder water voor 15 minuten. Dan wordt hij makkelijker schoon.11





 

Maatwerktraject op de Keizerskroon 
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Elke week zitten we met een groep 
leerlingen 1 en/of 2 dagen in ons woonhuis 
aan de Keizerskroonweg in Bovenkarspel. 

Bedoelt voor leerlingen die extra 
ondersteuning kunnen gebruiken, nog heel 
veel leren over zichzelf en op zoek zijn naar 

hun kwaliteiten en talenten.   

Jordi schrijft : We hebben veel gedaan dit jaar 
op de Keizerskroon. We gaan nog veel dingen 
leren dit jaar. We gaan ons uiterste best doen 

om goed te leren voor later als je gaat 
stagelopen. We gaan in het nieuwe jaar 

stagelopen bij Werksaam. Daarom oefenen 
Marilène, Soraya, Thijs en Gijs met de trein 

reizen naar Hoorn. Dat doen we om de 2 weken. 
Ik kan het al heel goed. We gaan het heel vaak 

oefenen totdat iedereen met de trein kan reizen. 
We maken het huis ook samen schoon en doen 

boodschappen. En starten de dag met het 
bespreken van een competenties bespreken. 

Bijvoorbeeld we hebben de competentie leiding 
accepteren doorgenomen. Na de competenties 

gaan we altijd beginnen met een werkblad 
maken en daarna meestal taken of pauze. Na de 

pauze doen we ook meestal taken en dan 
lunchen we en na de lunch hebben we vaak vrije 
tijd. En zo ziet de dag op de Keizerskroon eruit.  

Marilène schrijft :  
Op de Keizerskroon doen we 

huishoudelijke klussen. Zoals de 
WC schoonmaken, de afwas, de 

was vouwen en sorteren op kleur. 
Beneden en boven stofzuigen en 

dweilen. Tafel dekken voor de 
middag lunch. De tuin 

onderhouden. Wij doen dit alleen 
met mooi weer en wij doen de 

voor- en achtertuin. Als Bart (de 
hond van mevrouw Pieterse) mag 
je hem uitlaten. We gaan ook op 
excursie bijvoorbeeld SociCom, 
Noppes, Het Keetje en andere 

bedrijven. 
Dit doe je allemaal op de 

Keizerskroon.  

 

Soraya schrijft : In de ochtend beginnen we met thee en een 
momentje voor jezelf. Dan gaan we eerst aan tafel zitten met 

de map. We maken opdrachten over stage, gekke vragen 
beantwoorden, opschrijven wat in je opkomt. We denken na 
over competenties en waar je de hele week op gaat letten. 

We gaan het er dan de volgende week weer over 
hebben.  We verdelen de klussen zoals afwassen, thee zetten, 
tweede pauze, soep, thee en broodje eten en drinken en het 

over onderwerpen hebben. Bij vrije tijd kun je op de 
computers, spelletjes, je nagels lakken, tekenen, keezen of 

gezellig kletsen in huis.  

De competenties leer je om op stage te gaan.   

 

Abdul schrijft : Hier leren we hoe je op 
stage gaat. Je leert ook wat je kunt 
verwachten als je gaat werken. We 

werken in de map aan onze 
competenties. We lunchen samen. We 
doen boodschappen. Wij houden het 

huis netjes en doen gezellige 
kaartspellen in de vrije tijd. 



Wij zijn aan het begin van het schooljaar het preventietraject 
begonnen in onze bloemenkwekerij: Kwekerij Beerepoot 
Zwaag.

Het preventietraject is een vervanging van het reguliere 
stagetraject omdat intensievere begeleiding wordt gewenst 
of een eerder stagetraject niet tot een goed einde is gebracht.
De leerlingen kunnen van huis of school worden gehaald en 
naar de werkplek worden gebracht (indien mogelijk komt de 
leerling zelf naar de werkplek).
Er worden regelmatig coachgesprekken gevoerd. Vanuit deze 
veilige plek wordt gewerkt aan de arbeidsvaardigheden en de 
gestelde doelen.
In onze kwekerij worden verschillende werksoorten 
uitgevoerd. We verwerken bloemen en hebben een fruittuin 
waar wordt gesnoeid, fruit geplukt en onkruid gewied. Ook 
maken we creatieve decoratiestukken met de leerlingen.

Soms geef ik zelf etentjes in de kas voor een grote groep 
mensen. Toen ik dit de leerlingenv vertelden reageerde de 
enthousiast.

Leuke knutsels bij mevrouw 
Smit met VTB.

STAGE LOPEN BIJ 
MEVROUW DIJKHUIZEN.

Vandaar het idee dit rond de feestdagen te doen met ze. Voor de 
kerstperiode zijn wij hard aan de slag gegaan met onze creatieve 
skills.  
We hebben dennenappels gespoten en deze tot kerstboompjes 
gemaakt. Deze dennenappels gebruiken wij als gezellige 
aankleding voor ons kerststuk in de kantine. Aangezien wij op 
het bedrijf ook etentjes verzorgen in de kas voor grote groepen 
mensen, leek het de leerlingen leuk dit ook eens te mogen doen. 
Samen hebben wij de tafel gedecoreerd in de kas. De leerlingen 
mochten vervolgens aanschuiven voor een gezellige “Sinterkerst” 
lunch. Iedereen heeft wat lekkers gemaakt en meegenomen. 



LGBTQ+ inloopLGBTQ+ inloopLGBTQ+ inloop
elke maandagavondelke maandagavondelke maandagavond

van 19:00 tot 21:00 bvan 19:00 tot 21:00 bvan 19:00 tot 21:00 b    
jongerencentrum Inventasjongerencentrum Inventasjongerencentrum Inventas

   
Ben j 12+ en lkt het jou leukBen j 12+ en lkt het jou leukBen j 12+ en lkt het jou leuk    

om langs te komen?om langs te komen?om langs te komen?
   

Kom gezellig langs of neemKom gezellig langs of neemKom gezellig langs of neem    
contact op met Madeliefcontact op met Madeliefcontact op met Madelief    

06- 30 59 00 9806- 30 59 00 9806- 30 59 00 98

JC InventasJC InventasJC Inventas
Raadhuislaan 16Raadhuislaan 16Raadhuislaan 16

1613KR Grootebroek1613KR Grootebroek1613KR Grootebroek



Kerst op de praktijkschool



MENU JANUARI

VOORGERECHT
Wrap gevuld met geitenkaas, houmous en gerookte zalm

geserveerd met stokbrood en boter.

HOOFDGERECHT
Gevulde paprika met spinazie en ricotta, overgoten met vegatarische gehakt, 

rozijnen geserveerd met couscous en gemengde sla.

NAGERECHT
Appeltaartje met kaneelijs.

Menu prijs € 14.00 

Elke maandag (bij voldoende reserveringen). 
Reserveren kan tijdens schooluren via 

0228 - 510350.



Adres:   A.M.G. Schmidtweg 1
  1613 MA Grootebroek
Tel.   0228 510350
E-mail:   administratie.grootebroek@praktijkschoolwf.nl
Website:  www.praktijkschoolwf.nl

Heeft u tips of vragen voor de nieuwsbrief?

joost.kok@praktijkschoolwf.nl
marcia.barnas@praktijkschoolwf.nl 

VAKANTIEROOSTER 2022-2023 
vakantie   vanaf   tot en met
kerstvakantie   ma. 26-12-2022 vrij. 06-01-2023
voorjaarsvakantie  ma. 27-02-2023 vrij. 03-03-2023
Goede vrijdag   vrij. 07-04-2023
Pasen    ma. 10-04-2023
meivakantie   ma. 24-04-2023 vrij. 05-05-2023
Hemelvaart   do.  18-05-2023 vrij. 19-05-2023
Pinksteren   ma. 29-05-2023
zomervakantie   ma. 24-07-2023 vrij. 01-09-2023

Speciale dagen:

Extra vrije dag ma.   9 jan
voorjaarsvakantie ma. 27 feb


