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Het is alweer juli, wat gaat het schooljaar toch snel. Juli is de zevende maand van het jaar in de gregoriaanse kalender en heeft 
31 dagen. De maand is vernoemd naar de Romeinse dictator Gaius Julius Caesar. Momenteel is iedereen nog hard aan het werk, 
maar gelukkig is juli voor veel mensen de maand van ontspanning en rust. Dit komt omdat de zomervakantie op 18 juli en de 
bouwvak midden in deze maand vallen. Juli is een vruchtbare maand. Voor mevrouw Bakker is er meer werk dan ooit. Veel 
verschillende soorten groenen en fruit worden rijp in deze maand en zijn dan klaar om geplukt te worden. Om deze reden noemen 
we deze maand ook wel de oogstmaand. In juli worden niet alleen de groentes en fruit geoogst, ook wordt het koren gemaaid. 
Daarom is een andere benaming voor deze maand ook wel ‘hooimaand’. De oogstmaand en de hooimaand verwijzen dus naar de 
vruchtbaarheid van deze zevende maand van het jaar. Meneer Maasbach is altijd gek op juli, omdat deze ook wel bekend staat als 
de ‘sportmaand’. Zo vinden er om de vier jaar de laatste wedstrijden van het WK voetbal plaats in deze maand. Ook de populaire 
Tour de France is te bewonderen in deze maand. In deze maand gaan wij op de Praktijkschool ook helaas weer afscheid nemen van 
een aantal leerlingen, zij hebben hard gewerkt voor hun diploma. We starten de maand eerst met een schoolreis voor de 1e jaars 
en zullen daarna langzaam naar de vakantie toewerken. Helaas nemen wij ook afscheid van vier collega’s. Meneer Siepe, Meneer 
Firouzbakht, meneer de Boer en mevrouw van der Gragt. Wij gaan deze fijne collega’s  enorm missen.
Verder wensen wij iedereen een hele fijne vakantie toe.

Wieneke Roossien & Jochem Pennekamp

Geslaagd

Hartogdag opbrengst

Het vakantierooster 2022/2023

Er lopen heel wat mensen rond op onze school. 
Waaronder Eva. Zij liep bij ons stage. Net als heel 
veel andere mensen zoals Femke, Heidi, Lars, Bono 
Thorin en nog vele andere. De meeste gaan helaas 
de school verlaten. Gelukkig blijven er ook nog 
een aantal hangen. Omdat ze aangenomen zijn, of 
omdat ze nog niet zijn uitgeleerd. Wij wensen alle 
stagiaires heel veel succes met hun verdere loopbaan. 
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In de eerste twee leerjaren op de Praktijkschool krijg je allerlei 
vakken. Waaronder plant en dier, winkel maar ook hout en 
metaal. Bij deze laatste vakken maak je mooie werkstukken. De 
werkstukken worden voorzien van een beoordeling en feedback. 
Daarna mag het mee naar huis. Bij sommige leerlingen gaan de 
kunstwerken meteen weg, maar niet bij Cristan uit 2B. Die is er 
apetrots op. Hij heeft zelfs plankjes gekocht om in zijn kamer 
op te hangen waar hij nu al zijn gemaakte werkstukken heeft 
staan. Zo trots is hij erop! Op  de foto zie je onder andere de 
knijperbak en de vrachtwagen van hout. Van metaal zien 
we allemaal mannetjes maar ook een gitaar en zeilschip. 
Super goed gedaan en wat staan ze mooi op zijn kamer. 

Bij VTB leer je hoe je de tijd anders kan indelen. Waar de meeste kinderen thuis 
gaan gamen leren ze bij VTB andere vaardigheden. Soms maken ze een knutsel, of 
gaan ze lekker buitenspelen. Heel af en toe maken ze ook samen een mooi werkstuk. 
Waaronder deze vissen in de zee. Van verschillende verfstalen uit de bouwmarkt 
maakte mevrouw Barnas met de groep verschillende vissen. Dit is een heel mooi  
kleurrijk geheel geworden waar de leerlingen en mevrouw Barnas erg trots op zijn. 



Woensdag kregen 3 groepen dit schooljaar voor de laatste keer VTB en dit werd heel stoer afgesloten door Jimmy van 
Graffitifun. (www.graffitifun.nl/graffiti-workshops/graffiti-school/). Eerst kregen de leerlingen kort wat uitleg over graffiti 
en daarna mochten ze zelf aan de slag op een houten plaat. Die spuitbussen zijn best lastig om te gebruiken maar kijk 
eens wat een mooi resultaat al na 1 uur. Het was moeilijker maar ook leuker dan verwacht en zo goed als iedereen 
heeft een hele goede inzet laten zien. En ze konden echt trots zijn op hun resultaten. Een bijzondere laatste les dus!’

GRAFFITIFUN



EINDBEDRAG HARTOGDAG
De Hartogdag was een groot succues. Een fijne dag om met elkaar stil te staan bij de sociale veiligheid. Naast het stil staan werd 
er natuurlijk ook feest gevierd. Ook werd er geld in gezameld voor de straatkinderen van Colombia. Een mooie 500 euro is er 
opgehaald. Iedereen bedankt voor zijn bijdrage. 

DE DAG VAN DE SCHOONMAKER
Het kan je niet ontgaan zijn. Elke dag dwijlt, veegt en stofzuigt ze door de gangen. Onze Annlies. Ze maakt alles tiptop schoon. 
Daarom kreeg ze van Anja en Tirza iets lekkers op de dag van schoonmaker. Ook krijgt ze de laatste tijd goede hulp van de 
stagiaires Sem en Cristan. Die helpen Tirza met het onderhouden van de aula. 



HOERA GESLAAGD
Het einde van het jaar nadert en dat betekent dat er heel wat leerlingen onze school gaan verlaten. Deze leerlingen hebben vol 
trots de Entreeopleiding gehaald. Ook hebben ze een praktijkschooldiploma behaald. Proficiat. 

KamilaAnishka

Sandra





Rondom Vol gaat erop uit.

Een heel jaar lang staan ze elke maandagavond voor u klaar. U vindt ze in de bediening, in de keuken of in de 
afwas. De dames en heren van Rondom Vol. Ons wekelijkse restaurant op de maandagavond. Vooral de laatste 
maanden in het jaar was het restaurant helemaal volgeboekt. De studenten die bij meneer Smit stage hebben 
gelopen, stromen vaak door als werk op de maandagavond. Het fooi dat de leerlingen hiermee verdienen wordt 
in een grote pot gedaan en eens per jaar gaat meneer Smit met de personeelsleden op pad. Dit jaar gingen ze 
heerlijk varen. Maar ze wilden niet zelf koken, dat lieten ze de koks van de MacDonalds doen. Want hier hadden 
ze allemaal wel zin in. Een dik verdiende beloning na een heel jaar hard werken. Wilt u ook eens genieten van ons 
restaurant? Dat kan. Vanaf 5 september is ons restaurant elke maandagavond geopend voor u. Het enige dat 
u hoeft te doen is onder schooltijd een reservering doorbellen via 0228 - 510350. Anja zet u dan op de gastenlijst. 
Als u dan om half zes aanwezig bent, dan bent u mooi optijd voor het heerlijke hoofdgerecht. Laat u lekker in de 
watten leggen en geniet van het heerlijke eten. Bereid door meneer Smit en al zijn medewerkers. Een prachtig team. 



Op woensdag 18 mei was er voor alle leerlingen die het vak ‘verkeer en rijbewijs’ volgen, en voor alle bovenbouwers die dat 
wilden, een speciale verkeersochtend die in het teken stond van verkeersveiligheid. Leerlingen mochten met vr-brillen op ervaren 
hoe een dode hoek van een vrachtauto werkt. Ook werd er geoefend met een kantelsimulator. Wat moet je doen als je met de 
auto op de kop eindigt?  Hoe krijg je dan je gordel weer (veilig) los?  Al met al een leuke én leerzame ochtend!

VERKEER EN RIJBEWIJS



Walibi en kamp
De eerstejaars studenten gingen dinsdag 5 juli een dagje naar walibi. Een lange busrit en een druk park. Maar dit mocht de pret 
niet drukken. Het was een fantastische dag. Woensdag ging mevrouw Pieterse met haar 3A op kamp naar Mirns. Na wat regen 
kwamen ze aan op de kamping waar ze de tenten op hebben gezet en heerlijk hebben genoten van het kamp. Donderdag gingen 
ze weer naar huis. Meneer Oorthuis en meneer Maasbach bleven want het was nu tijd voor alle tweedejaars om op kamp te gaan. 
Na een heftige boottocht kwamen zij allemaal op de fiets aan op de camping. Nadat de tenten waren ingedeeld werd het tijd voor 
chillen, spelletjes, eten en kampvuur. We heb heerlijk genoten van de laatste week school en het goed met elkaar afgesloten. 

Door alle indrukken zijn er weinig foto’s gemaakt in Walibi. Gelukkig hebben we 
meneer SIepe nog met zijn patat. Ook meneer Stam mocht mee met de bus. 





MENU SEPTEMBER

VOORGERECHT
Salade met allerlei voorgerechtjes van vis en vlees, geserveerd met huisgebakken 

brood en tapenade en boter

HOOFDGERECHT
Schnitzel met paprika roomsaus, rijst en groenten van het

seizoen en gemengde salade

NAGERECHT
Vanilla bavaroise met slagroom en 

fruit van het seizoen

Menu prijs € 14.00 

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

0228 - 510350.

VANAF 5 SEPTEMBER 

WEER GEOPEND!

RESERVEER SNELVOL = VOL



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

Algemene informatie: 

Vakanties en vrije/bijzondere dagen 2022/2023
29 augustus  rooster ophalen
30 augustus  1e schooldag/stagedag
13 september  ouderavond 1e klassen en ouderavond 
  Entree opleiding
15 september  ouderavond 2e en 3e klassen
22 september  studiedag, leerlingen hele dag vrij 
  (stages gaan door)

Heeft u tips of vragen voor de nieuwsbrief?

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

VAKANTIEROOSTER 2022-2023 
vakantie   vanaf   tot en met
herfstvakantie   ma. 17-10-2022 vrij. 21-10-2022
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

koffie & kleding

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 

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

Enjoy!S A L E
ALLE ARTIKELEN 

NU MET HOGE 

KORTINGEN


