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Van de directie:
Inmiddels is het maart. Optimisten noemen de maand de lentemaand, pessimisten noemen de maand vaak de buienmaand. De dagen
worden langer voor ons gevoel, dat komt omdat het langer licht is en wij zien de zon steeds meer op de lachende gezichten van onze
leerlingen. Mevrouw Bakker zorgt voor mooie kleuren in de vorm van planten en bloemen rond ons gebouw en meneer de la Porte
heeft meer klusjes buiten het AT lokaal. Maart is de derde maand van het jaar in de Gregoriaanse kalender en heeft 31 dagen. De
maand is vernoemd naar Mars, de Romeinse god van de oorlog. De maand maart brengt ouders en leerlingen een open avond op 16
maart. Eindelijk kunnen we weer ouders en familie fysiek ontvangen op school. Deze avond valt samen met de informatie avond van de
tweedejaars. Onze leerlingen hebben een vrije middag op maandag 21 maart i.v.m. een studiedag. Wij hopen dat iedereen de stralen
zon kan meepakken in deze mooie maand.
Wieneke Roossien & Jochem Pennekamp
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Werken aan je droom? Desley doet het.

Vleermuiskasten, goed voor de natuur.

Geocachen, Mr Kok en Mr Maasbach op
pad met de leerlingen.
Kijk snel naar de aanbiedingen van
Enjoy! en het menu van Rondom Vol!
De praktijkschool helpt Oekraïne.

Wist je dat we een “tiny house” aan het bouwen zijn.
We zijn nu al een paar maanden onderweg en de muren
beginnen al vorm te krijgen. Ook binnen wordt alles erg
mooi. Bent u benieuwd? Kom dan even langs.

Desley is hard aan het werk om zijn droom na te jagen.

Hier wordt gewerkt en geleerd.
Desley treedt in de voetsporen van zijn vader, hij wil graag
dakdekker worden. Hij is goed op weg, want nadat hij eerst
een paar vaardigheden van zijn vader heeft afgekeken is hij
nu bezig bij BOKO dakdekkers B.V. uit West-Knollendam. Een
groot bedrijf dat heel veel leerling dakdekkers opleidt in
samenwerking met Tectum, het opleidingsbedrijf.
Desley probeert bij ons op school zijn entree opleiding te
volbrengen en hoopt daarna bij Tectum en BOKO te kunnen
verder leren. Dakdekken is een mooi beroep en heel veel
mensen zijn blij met het werk dat je doet. Je zal maar lekkage
hebben, dan zijn de dakdekkers er om je te helpen

Bij meneer Oorthuis kun je tegenwoordig vleermuizenkasten
maken. Maar waar zijn die goed voor?

v l e e r m u i s k a s t e n

Hoera, Wouter is geslaagd voor zijn trekkerrijbewijs!

Vleermuizen maken nooit zelf hun verblijfplaats maar zijn
afhankelijk van bestaande kieren en gaten in bomen en gebouwen
om in weg te kruipen. Door betere isolatie van gebouwen
verdwijnen deze nestplaatsen steeds meer. Bied daarom een
vleermuis onderdak met deze fraaie vleermuizenkast. Hang de
vleermuizenkast bij voorkeur op een zonnige plaats en zo hoog
mogelijk tegen de muur. Hang de kast niet op in, of direct naar,
kunstlicht. Daar houden de vleermuizen niet van. De kast kan je
het hele jaar ophangen.

Het

kunstproject

van

1A.

1A heeft zich de afgelopen beziggehouden met de geschiedenis
van Vincent van Gogh. Als afsluiter zijn de leerlingen op zoek
gegaan naar hun innerlijke kunstenaar.
Ieder heeft een kunstwerk van Van Gogh gekozen om na te
schilderen. Dit bleek zo makkelijk nog niet. Wel is iedereen
gemotiveerd aan de slag gegaan en zijn er uiteindelijk hele
mooie werken ontstaan.
Ik ben trots op de kunstenaars van 1A!
Mevrouw Schuitemaker
Paul uit 1A doet verslag over zijn kunstwerk:
Ik heb gekozen voor het Slaapkamertje omdat ik het een mooi
schilderij vind. Ook vind ik het een leuk schilderij dus heb ik
deze nagemaakt voor de opdracht.
Dan moet je een schilderij kiezen van Van Gogh en dan moest je
die naar mvr schuitemaker (mijn docent) mailen. Zij print hem
uit en dan moet je hem eerst met hele dunne lijntjes schetsen
op het doek.
Als je klaar was met schetsen mocht je beginnen met schilderen
en als je klaar was mocht je wat voor je zelf doen. Ik heb toen
dit verslag gemaakt:
Het slaapkamertje
De slaapkamer (Frans: La Chambre à Arles; (Slaapkamer te
Arles) is de titel van elk van drie vrijwel identieke schilderijen
van de Nederlandse post-impressionistische kunstschilder
Vincent van Gogh. Hij schilderde ze in oktober 1888 in Arles.
Op het doek staat zijn toenmalige slaapkamer in het gele huis
afgebeeld. Het schilderij is 133 jaar oud. In Oktober wordt het
schilderij 134 jaar oud.
Vincent van Gogh was een Nederlands kunstschilder. Zijn werk
valt onder het postimpressionisme, een kunststroming die het
negentiende-eeuwse impressionisme opvolgde. Van Goghs
invloed op het expressionisme, het fauvisme en de vroege
abstractie was enorm en kan worden gezien in vele andere
aspecten van de twintigste-eeuwse kunst. Het Van Gogh
Museum in Amsterdam is gewijd aan het werk van Van Gogh
en zijn tijdgenoten. In het Kröller-Müller Museum bevindt zich
de op één na grootste Van Goghverzameling ter wereld. Van
Gogh wordt gezien als een van de grootste schilders van de 19e
eeuw. Deze erkenning kwam echter pas laat. Vincent van Gogh
is geboren op 30 maart 1853 en overleden op 29 juli 1890 en
begraven op 30 juli 1890.
Dit was het verslag van het Slaapkamertje en van Vincent van
Gogh. Doeg Paul Ottens 1A

Schatzoeken

rond

de

school

Rond de school zijn allemaal kleine bakjes en buisjes
verstopt. Deze kun je vinden door de app “geocaching” te
downloaden. Daarna hoeft je alleen nog maar op pad te
gaan. Meneer Maasbach en Meneer Kok zijn met de klas al
op pad geweest, maar je kunt dit ook gewoon thuis doen.
Wat is Geocaching?
Geocaching is een wereldwijde schattenzoektocht waar
digitaal en de real world elkaar tegenkomen. Geocachen is
een schatzoektocht op basis van GPS coördinaten. Via deze
coördinaten en je GPS (of smartphone) kan je aan de slag
gaan met geocachen. Naar wat je op zoek gaat tijdens het
geocachen is steeds een raadsel, en dat is juist het leuke van
deze mooie buitensport.
Hoe werkt Geocaching?
Geocaching kan je spelen met een
wandel-GPS of met de Geocaching
app.Je zoekt online naar de
coördinaten van een geocache
en geeft deze in op jouw GPS of
je zoekt geocaches via de app.
Begeef je naar de locatie van de
coördinaten waar je op zoek gaat
naar de geocachecontainer.
Hoe te beginnen met Geocaching?
Nadat je een Geocaching account
hebt aangemaakt kan je de
coördinaten van een geocache
opzoeken. Deze kan je terugvinden
in de geocache listing. Via je
Geocaching GPS of app kan je
naar de juiste plaats gaan en daar
kan je de geocache zoeken.

Wat zit er in een cache?
Een logboek moet in iedere cache te vinden zijn: hier kunnen de
bezoekers invullen wanneer ze de cache bezocht hebben door
je geocaching nickname en datum in te vullen. Sommige grotere
geocaches kunnen ook nog ruilspullen (SWAG) bevatten: deze mag
je meenemen als je iets in ruil plaatst van gelijke of grotere waarde.
Het doel van geocachen
Het doel van geocachen is simpel: iemand verstopt een schat, wat
we ook wel (geo)cache noemen. Bij het zoeken naar een geocache
bekijk je best altijd even wat de grootte van de geocache is, soms
kan deze heel klein zijn. De cache moet uiteraard waterdicht zijn
en het bevat steeds een logboek, waarin je jouw geocachenaam en
de datum (en uur) van je vondst kan vermelden als bewijs dat je de
geocache ook daadwerkelijk gevonden hebt.

In klas 3A zijn ze hard aan het oefenen geweest met de competenties. De competentie doorzetten kun
je goed leren bij het eten van pinda’s met stokjes. Mevrouw de Wolf had er haar handen vol aan.

Wist je dat Damian en Justin uit 2A samen met Mevr. van der Beek en Mr. De la Porte
een vloertje aan het leggen zijn in de Keizerskroon?

excursie

Op woensdag 2 maart zijn Meneer Kok en Mevrouw Jong
samen op excursie geweest naar het bouwbedrijf Ursem
in Wognum. Dit bedrijf doet aan module bouw. Dat wil
zeggen dat ze appartenmenten bouwen via het lopende
band principe. Aan het begin van de lopende band wordt
het frame in elkaar gezet. Verderop komen de wanden
er in. Bij het volgende stuk worden het behang en tegels
aangebracht tot het apartement klaar is. Daarna worden alle
appartementen (modules) op elkaar gezet als legoblokjes
en krijg je een groot gebouw. Deze kan dienen als
immigratiewoningen, appartementen voor huurders maar
ze hebben ook een hotel zo gemaakt. Na dit bezoek gingen
ze naar hotel Jakarta op het Java eiland in Amsterdam. Dit
hotel is met modulebouw gemaakt. Een prachtig hotel met
hele mooie kamers die allemaal bij Ursem zijn gemaakt. Het
was een fantastische dag en er is veel geleerd over de bouw
van de toekomst.

Hulp voor vluchtelingen in Oekraïne
Praktijkschool West-Friesland en Enjoy! slaan hun
handen in een om de vluchtelingen van de oorlog in
Oekraïne te helpen. Samen met de Friese stichting
Dobry Destiny gaan wij spullen en geld inzamelen
voor de slachtoffers van deze ramp. Uw hulp is
hierbij hard nodig. Wat kunt u allemaal doen?

happen:
c
s
d
o
o
b
aantal
Haal een
ampoo
h
s
/
p
e
e
z
dpasta
n
a
t
/
s
l
e
t
s
bor
- tanden
g
yvoedin
b
a
b
&
s
-luier
verband
- maand
abletten
t
C
e
n
i
- vitam
tamol
- parace
o ed
- onderg
rpbestek
e
w
g
e
w
es
- bekertj
der
- waspoe

Enjoy! helpt Oekraïne. Helpt u mee?

www.dobredestiny.nl

Enjoy!
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koffie & kleding

MENU MAART

VOORGERECHT
Salade van huisgerookte zalm, mierikwortelsaus, toast, huisgebakken brood met
zongedroogde tomaten en diverse boters
HOOFDGERECHT
Gevulde schnitzel met parmaham en spinazie, ratatouille van groenten,
gemengde sla en gebakken aardappelen
NAGERECHT
Flensjes gevuld met roomijs, amarena-kersen en slagroom
Menu prijs € 14.00
Elke maandag (bij voldoende reserveringen).
Reserveren kan tijdens schooluren via
0228 - 510350.

Sale!

Alles voor 1 euro
jassen en schoenen
voor 2 euro.

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
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

Goede vrijdag vrij
15-04-2022
Pasen 			18-04-2022
meivakantie 		
25-04-2022 t/m 06-05-2022
Hemelvaart 		
26-05-2022 t/m 27-05-2022
Pinksteren 		
06-06-2022
zomervakantie 		
18-07-2022 t/m 26-08-2022

Adres: 		
		
Tel. 		
E-mail: 		
Website:

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