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H e t l a a t s t e n i e u w s v a n Pr a k t i j k s c h o o l S t e d e B r o e c

Van de directie:
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. Stiekem hopen wij op een sneeuwvlok hier en daar. Ook hopen wij dat
de schaatsen weer uit het vet mogen voor een rondje op de sloten. Op het moment waarop wij dit verhaal schrijven is het
nog niet duidelijk hoe wij precies open zullen gaan na 10 januari. Wij wachten tot de overheid op 3 januari nieuwe input zal
geven. De plannen liggen klaar. Hoe dan ook zorgen wij voor gepast onderwijs voor uw kind. Wij hopen op mooie kerstdagen
met weersomstandigheden die ervoor zorgen dat iedereen lekker buiten een wandeling kan maken zodat het eten in de
avond extra lekker zal smaken. Wij hopen op een jaarwisseling met hoop op een mooi nieuw jaar vol gezondheid en geluk.
Wieneke Roossien & Jochem Pennekamp
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Goede voornemens voor het nieuwe
jaar van de directie.
Kerst vieren in het ICT lokaal? Meneer
Firouzbakht legt het even uit.
Een beetje ajax op de praktijkschool

Het VTB lokaal als houtwerkplaats?

Ook dit jaar kwam de Sint langs op de Praktijkschool
om de leerkrachten een hart onder de riem te steken. Op dinsdag 30 november werden alle collega’s
verrast met een tafel vol lekkers. Natuurlijk konden
Sint Anja en Piet Tirza hun lol niet op en maakten
deze prachtige foto. Bedankt dames.

Kerst bij ICT

In de maand december kun je allerlei mooie dingen maken
op de computer om iedereen een fijn nieuwjaar te wensen.
Daarom besteedt meneer Firouzbakht hier erg veel aandacht
aan. Samen met de leerlingen maakt hij in het programma
Microsoft Powerpoint een mooie kerstwens. Het leuke is nog
dat deze automatisch afspeelt. Dus als u de les in zou lopen
spatten de kerstwensen van de beeldschermen af. Een leuk
gezicht.

Een beetje Ajax in de school

Noa moet regelmatig naar het ziekenhuis én ze is een Ajax fan.
Ze kreeg van het AMC een uitnodiging om aanwezig te zijn op de
dag dat John Heitinga (oud voetballer en nu de trainer van jong
Ajax) de kinderafdeling zou bezoeken. Dit leverde naast een leuk
gesprek en een tas met cadeautjes ook een hele mooie foto op!

Paarse vrijdag

10 December vierden we paarse vrijdag. Een dag waarop we
extra stil staan bij het idee dat iedereen mag zijn wie hij is.
Ongeacht kleur, gender en geaardheid. Het GSA team van dit
jaar heeft een leuke dag in elkaar gezet met cake en een heleboel paars. Natuurlijk hebben we een mooie foto gemaakt
voor de krant. Want dit was groot nieuws.

Grafitti, kunst of vandalisme?

In klas 2B werd les gegeven over Grafitti. Een aantal leerlingen uit Hoorn herkenden het meteen als vandalisme. Maar is
dat ook zo? 2B liep naar een prachtige grafitti tekening onder
een brug in Grootebroek. Weet u waar u deze meerkoet kan
vinden?

Sint in 2B

D e v r i j d a g i n h e t V T B l o ka a l
Op vrijdag gebeurt er iets nieuws in de school. Het VTB lokaal lijkt dan wel een houtwerkplaats. Er is een groep binnen
de school aan het stagelopen. Een Interne stage. Het is een tussenstapje voordat deze leerlingen op groepsstage gaan.
Als groep vormen we een creatieve productielijn. Op dit moment maken we borden die je wel eens in voortuinen ziet
wanneer er een baby’tje geboren is. We willen er een flink aantal maken en hopen een verhuurbedrijfje op te zetten
in die borden. We willen ook producten gaan maken voor de verkoop. Nu werken we met hout. Dat wordt later ook
papier, drukwerk, textiel enz.
Daarnaast gaan we als groep op bezoek bij bedrijven in de omgeving. De groep krijgt vragen mee. Elke leerling krijgt
andere vragen. De antwoorden worden gevlogd en van alle stukjes maakt mevrouw Smit een filmpje. Dat is leuk en
leerzaam. Ook de ouders vinden het leuk om dit te bekijken. (De filmpjes staan niet openbaar op You tube- ze zijn alleen voor deze groep). We leren dezelfde dingen die iedereen op stage leert. Zoals; Een taak krijgen, verantwoordelijk
voor die taak zijn, je werkplek organiseren, zelfstandig werken, doorwerken, doorzetten, hulp vragen, productief zijn,
jezelf controleren, de werkplaats opruimen, schoonmaken, samenwerken en een leuke collega zijn. Dus we beginnen
met een “koppie en een koekie”, in de pauzes eten we samen een “soepie” en hebben we het over het nieuws, het
weekend, de vakantie, films die we willen zien. Net zoals in de kantine in een bedrijf.
Iedereen heeft al competenties verbeterd. En de werkplanning, de competenties waaraan gewerkt wordt ( en hoe dat
dan ging) wordt door de leerlingen zelf bijgehouden. Echt goed. Het is een gezellige dag. We hebben bijvoorbeeld een
muzieklijst gemaakt met ieders favoriete muzieknummers waarbij je lekker werkt. Dat noemen ze arbeidsvitamines.
De lijst is heel verschillend. We schieten vaak in de lach om de muzieksmaak van ieder. We kunnen elk muziekje precies
herkennen van wie die is.
De eerste babyborden zijn bijna klaar. We kondigen het aan als we ons verhuurbedrijfje lanceren.

Het foute kersttruien team en alle andere
collega’s van de Praktijkschool wensen
u fijne dagen en een gezond 2022.

Enjoy!
Altijd gratis koffie of thee met een
huisgemaakt koekje erbij in onze
koffiecorner. De leerlingen van de
praktijkschool die
altijd bereid zijn u te helpen.
Onze winkel is te vinden aan de
Annie M.G. Schmidtweg 1
in Grootebroek, (de winkel is echt
in de school) Wij zijn open op

Lever een zak kleding in en
pak één artikel uit de winkel.

maandag, woensdag en donderdag
van 9.00 tot 14.00
Komt u gezellig bij ons winkelen,
dan kunnen wij het vak in de
praktijk leren!

Volg ons nu op facebook. Enjoy kledingcafe praktijkschool

koffie & kleding

Heeft u tips of vragen voor de nieuwsbrief?
joost.kok@praktijkschoolwf.nl
marcia.barnas@praktijkschoolwf.nl

Algemene informatie:
Vakanties en vrije dagen 2021/2022
kerstvakantie 		
27-12-2021 t/m
voorjaarsvakantie
21-02-2022 t/m
Goede vrijdag vrij
15-04-2022
Pasen 			18-04-2022
meivakantie 		
25-04-2022 t/m
Hemelvaart 		
26-05-2022 t/m
Pinksteren 		
06-06-2022
zomervakantie 		
18-07-2022 t/m

Adres: 		
		
Tel. 		
E-mail: 		
Website:

Speciale data:
07-01-2022
25-02-2022

24 december: Alle leerlingen vrij, stage vrij
10 januari: Alle leerlingen vrij i.v.m trigoondag.
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27-05-2022
26-08-2022

A.M.G. Schmidtweg 1
1613 MA Grootebroek
0228 510350
administratie.grootebroek@praktijkschoolwf.nl
www.praktijkschoolwf.nl

