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Namens de directie
Wij zitten alweer in de eerste weken van juni. De gemiddelde dagduur is in juni het langst van alle maanden. Een koude periode
in juni wordt Schaapscheerderskou genoemd. In de klassen werken de leerlingen hard aan de voorbereidingen van de diploma’s,
ook hebben leerlingen hun vakkenpakket samengesteld voor het nieuwe jaar. De voorbereidingen voor het nieuwe jaar zijn ook
alweer begonnen. Meneer Smit heeft het nieuwe team voor Rondomvol uitgekozen en meneer de la Porte gaat beginnen met de
inrichting van zijn tiny house. Mevrouw de Bruijn is plannen aan het maken voor een vernieuwde winkel en bij de stage zijn ze
heel hard aan het werk voor nieuwe stageplekken. Ook komen de nieuwe leerlingen deze maand kennis maken. Komende weken
hebben de 1e jaars leerlingen nog dansworkshops. Wij wensen iedereen een fijne maand toe.

Wieneke Roossien & Jochem Pennekamp

In deze uitgave
Cresendo voor leerlingen en
docenten.
Hartogdag was een groot feest

Nieuws uit de school

Kom van dat dak af.
Het vakantierooster 2022/2023
Stage lopen met Mevrouw van der Beek is een
feest. Allemaal leuke klusjes in de school. Maud
geniet er lekker van!
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FOTO IMPRESSIE VAN DE OPEN AVOND

Va n h e t s t a g e b u r e a u 2B op bedrijvenbezoek
Assia loopt stage bij Pop Vriend in Andijk. Dat is
een bedrijf dat zaadjes voor spinazie verkoopt. De
zaadjes worden over de hele wereld verkocht, vooral
in Amerika. Assia vond het in het begin niet zo leuk op
deze stage, omdat ze toen best wel saaie taken kreeg.
Nu werkt ze op het kiemlab (dat je ook op deze foto
ziet) en dat bevalt gelukkig wel heel goed! Het werk
is lekker afwisselend en ze heeft hele leuke collega’s!

De leerlingen gingen samen met meneer Kok naar
Zwaagdijk. Hier werkt Marco (oud leerling van de
Praktijkschool), hij begeleidt mensen met het bouwen
van meubels van oud hout. Hof van Boheimen. Een
meubelmakerij, zorgboerderij en restaurant. We kregen
een hele mooie rondleiding van Marco en zijn maat. We
zagen veel machines terug die we op de Praktijkschool ook
gebruiken. Maar het aller lekkerste was natuurlijk de koffie.

CRESCENDO VOOR LEERLINGEN
Als je op de praktijkschool in de bovenbouw komt,
dan mag je een opleiding volgen voor “werken met
groot materieel”. Dit kunnen verschillende dingen zijn.
Meneer Semler neemt je dan mee naar CresCendo waar
je oefendagen krijgt en een examen. Hier een aantal
foto’s van het werken met de minigraver en een kraan.

HARTOGDAG EEN SFEERIMPRESSIE

MENU JUNI

VOORGERECHT
Heldere groentesoep met huisgebakken brood
stokbrood en boter
HOOFDGERECHT
Gebakken zalmfilet met remoulade saus, gevulde courgettes, bosworteltje,
gemengde salade en gebakken aardappelen
NAGERECHT
Aardbeien Romanoff
met vanille ijs en slagroom
Menu prijs € 14.00
Elke maandag (bij voldoende reserveringen).
Reserveren kan tijdens schooluren via
0228 - 510350.

KOM VAN DAT DAK AF

Ons tinyhouse begint al meer vorm te krijgen. Zo ging deze maand het dak erop. De mannen die stage lopen bij
algemene techniek gingen samen met 2 mannen van het bedrijf Carlisle het dak monteren. Het is een nieuwe
manier van dakdekken. Dit was erg leerzaam voor de mannen, maar ook voor Meneer de La Porte. Het dak lag er
met 2 dagen op. Wat zijn we trots op de mannen. En niet geheel onbelangrijk, Carlisle heeft het dak gesponsord.
Hoe fijn is dat. Nu kunnen we weer verder met de binnenkant van het huis, want er moet nog heel veel gebeuren.

GRATIS

Enjoy!
Altijd gratis koffie of thee met
een huisgemaakt koekje erbij in
onze koffiecorner. De leerlingen

BIJ AANKOOP VAN

van de praktijkschool die

2 ARTIKELEN, EEN

Annie M.G. Schmidtweg 1

CADEAU GRATIS

van 9.00 tot 14.00

altijd bereid zijn u te helpen.
Onze winkel is te vinden aan de
in Grootebroek, (de winkel is echt
in de school) Wij zijn open op
maandag, woensdag en donderdag

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/bijzondere dagen 2021/2022
schoolverlatersavond
leerlingvrije week
zomervakantie 		

Adres: 		
		
Tel. 		
E-mail: 		
Website:

01-07-3022
11-07-2022 t/m 15-07-2022
18-07-2022 t/m 26-08-2022

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

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

