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Namens de directie
Huppelende lammetjes, een stralende zon, alles groeit en bloeit weer, wat is de lente toch een geweldig seizoen.
Voor de mensen met hooikoorts hopen wij dat ze ook tussen het niezen door kunnen genieten van de mooie planten en bloemen
om ons heen. Bij de Kelten was 1 mei het begin van de zomer, dat werd gevierd met het Beltanefeest, waarin de God Belenos, god
van de zon, lucht en genezing, werd geëerd. De meimaand is door de Romeinen vernoemd naar de Griekse moedergodin Maia,
die werd vereerd om ervoor te zorgen dat zij de natuur weer zou laten groeien. Het Griekse woord ‘maia’ betekent ‘moeder’.
De Katholieke kerk heeft vanaf de Middeleeuwen de maand mei gewijd aan Maria, Moeder van God. Voor de Praktijkschool
betekentde maand mei de theorie-examens voor de entree en dansworkshops voor de eerstejaars leerlingen. In deze maand komt
ook de videograaf om onze school mooi op de kaart te zetten. Natuurlijk hebben we met hemelvaart vrij. In de maand mei hebben
we ook eindelijk de Hartogdag, hier kijken wij allemaal erg naar uit. Wij wensen iedereen een mooie maand mei.

Wieneke Roossien & Jochem Pennekamp

In deze uitgave
Verkeerstheater in de school
Keuzemiddag sfeerimpressie

Nieuws uit de school

Hartogdag komt er aan
Van oud naar nieuw
U heeft het vast al gelezen in de krant. De
West-Friese scholen zijn bezocht door een
drugshond. Wij vonden de hond zo leuk, dat hij
even wel even op de foto mocht. Want naast
dat hij er schattig uitziet, deed hij zijn werk ook
erg goed. Een blije hond en een blije school.

NIEUWS UIT DE SCHOOL
FOTO IMPRESSIE VAN DE OPEN AVOND

Nieuwsbrief enquette Verjaardag vieren in de klas

Beste lezers van de nieuwsbrief. Via de mail heeft u de
vraag gekregen of u voor ons een enquette in wil vullen
over de nieuwsbrief. Wat vindt u van de nieuwsbrief
en is hij voor u makkelijk leesbaar? Is hij te lang, te
kort of te uitgebreid. Laat uw mening weten. Scan
de QR code en vul het formulier in. Alvast bedankt.

Van de administratie

Hallo ouder(s)/verzorger(s),
Alle collega’s krijgen 1 x in een schooljaar ruimte in de
Nieuwsbrief voor een “stukkie”. Deze maand ben ik aan
de beurt en ik maak graag van de gelegenheid gebruik
om iets te vragen.
Het betreft het up-to-date houden van de adresgegevens
van onze leerlingen. Goede communicatie tussen school
en ouder(s)/verzorger(s) vinden we heel belangrijk. We
willen u graag op de hoogte houden van het reilen en
zeilen op school. En, we willen u graag kunnen bereiken
als er bijvoorbeeld iets met uw kind is.
Mijn vraag aan u:
Als er iets wijzigt in de adresgegevens, telefoonnummers
of e-mailadressen, wilt u dit dan ook meteen doorgeven
aan school? Het mag via de mentor van uw kind, maar
u kunt het ook mailen naar:
administratie.grootebroek@praktijkschoolwf.nl
Alvast bedankt!
Groetjes, Anja

Op woensdag 16 maart vierden wij de 17e verjaardag
van Dannique met taart en koffie.Dit fantastische stel
dames gaat meteen op maandag na de meivakantie
starten met het schriftelijk examen voor de Entreeopleiding. (MBO1)Wanneer allen voor dit onderdeel
zijn geslaagd, mogen ze op 30 mei/2 juni aan de
praktijkexaminator hun vaardigheden laten zien.
P.S.
Dit
geldt
natuurlijk
ook
voor
de
leerlingen
van
de
heer
Derckx.
We
wensen
alle
leerlingen
veel
succes!!

Vragen van ouders:
Ga je van gamen slechter slapen?
Inderdaad lijkt schermgebruik in het algemeen een
negatieve invloed te hebben op je nachtrust.Maar wat
nu precies wat veroorzaakt, is lastig te onderzoeken en
het is bijzonder complex. Ook om uit te leggen. Fel licht
is in elk geval eerder de boosdoener dan blauw licht en
competitieve games en opwindende chatgesprekken
voor het slapen gaan kun je ook beter mijden.1
Heeft u ook een opvoedkundige vraag? Stuur
hem
in
via
joost.kok@praktijkschoolwf.nl

Bron: boek: mijn gamende kind 2020 – Koen Schobbers, Deirdre Enthoven ISBN: 978 94 9321 304 3

1

Heeft uw kind nog een koptelefoon en/of oortjes
voor mee naar school? Zonee, de leerlingen zijn hier
zelf verantwoordelijk voor. Wij merken dat we weer
veel koptelefoons uitlenen. Dit is niet de bedoeling.

KEUZEMIDDAG SFEER IMPRESSIE

Koken bij Mr. Verweij en Mvr. Spaans

Scouting met Mr. Oorthuis en Mvr. Van der Gragt

SamCity met Mr. De La Porte, Mr, Comic en Mevr. Van der Beek

Bioscoop bij Mr. Kok en Mvr. Pieterse

Midgetgolven bij Mvr. de Groot en Mr. de Boer

Mozaïek maken bij Mvr. Benaars en Mr. de Jong

Van oud naar nieuw
Jarenlang hebben ze ons geholpen, we hebben op ze kunnen leunen. Soms zaten we op ze tijdens een informeel gesprekje of gaven we ze zelfs wel eens een harde tik als iets niet lukte. We aten boven ze en legde er allemaal spullen op.
We schoven onze stoelen er op. Vrijdagmiddag soms iets te hard tegenaan als we zin hadden in het weekend. Ze werden soms van de ene naar de andere kant geschoven als er schoongemaakt moest worden. Onze computers stonden
erop te brommen en soms kwamen er krassen in van het fanatieke schrijven op een blaadje. Ondanks alles gaven we
veel om ze en konden we altijd op ze rekenen. Ze stonden altijd voor ons klaar als we na een vakantie of een weekend
weer op ons werk kwamen… onze kantoormeubelen.
Met pijn in ons hart nemen we afscheid van onze oude en vertrouwde kantoormeubelen. Langzamerhand maken ze
plaats voor mooie nieuwe meubels. Op de foto’s kunnen jullie enkele gelukkige collega’s zien. Wat zijn ze blij met de
nieuwe meubels. Veel van de bureaus zijn zelfs in hoogte verstelbaar. De fitte collega’s doen dit met een slinger, de
minder fitte collega’s met een knopje, die gaan elektrisch omhoog of naar beneden. Wij wensen de nieuwe kantoormeubelen heel veel plezier bij hun nieuwe baasjes en wensen ze nog vele jaren bij ons op school.
Meneer Pennekamp

Actie voor Oekraïne
Samen: onze hele school helpt.
Onze (kinder)kledingwinkel “ Enjoy” heeft
contact met hulptransporten naar de vluchtelingen uit de Oekraïne.
Wij besloten in actie te komen. Met zijn
allen dragen we ons steentje bij in de hulp
aan de vele, vele mensen die huis en haard
moesten verlaten door Poetins aanvallen.
Het is fijn om wat te kunnen doen. Om onze
schrik om te zetten in “wat doen”. En om het
sàmen te doen. Onze leerlingen zijn goud.
Elke mentorgroep had zijn eigen actie. Zo
zijn er b.v. meer dan 500 statiegeldflessen
opgehaald. Alleen die al leverden 115 euro
op. Leerlingen vroegen weer te mogen lopen. Volle tassen, blije bekkies. Daar werden spullen van gekocht.
Spullen die nodig zijn en waar iedere leerling 10 flyertjes over mee kreeg. En dat
ging lopen...ouders, tantes/ooms, buren en
opa’s en oma’s die tasjes met hulpgoederen
meegaven. Leerlingen die in hun vrije tijd
klusjes deden, zakcentjes in de collectebus,
een taxibus vol gebrachte statiegeldflessen
en een oproep op iemands facebook... Het
einde is nog niet in zicht...
Leerlingen hebben heel veel benodigdheden ingekocht, gesorteerd, verpakt. Op
een donderdagavond ging de eerste lading
hulpgoederen richting Oost Polen, naar de
vluchtelingen uit Oekraïne.
Ik ben trots op deze snelle actie en hulp.
Alle leerlingen en collega’s zo samen aan de
gang te zien is hartverwarmend.
Geven met een warm hart.
Een levensles.
Ellen Smit

Verkeer(d)voorstelling
Op dinsdag 12 april kwam er theater op school. De voorstelling “ik zie, ik zie, wat jij niet zag”, een voorstelling over
fietsen in het verkeer. Hoe leuk het ook begon, het liep triest af. 3 Acteurs speelden verschillende scenes na op de fiets.
Daarna mochten Ashlee, Damian en Jayden ook meedoen met de verkeersquiz. Dit liep gelukkig goed af. Hoe fiets jij
in verkeer?

Hartogdag 19 mei 2022
Onze feestdag rondom sociale veiligheid

Wij willen alle ouders, broertjes en zusjes van leerlingen van de Praktijkschool uitnodigen om ‘s
avonds vanaf 18.00 uur deze dag met ons mee te vieren bij ons op school.

Wereldbuffet
We openen de avond met een wereldbuffet
Helpt u om ons buffet werelds te maken?

Van 18.00 uur tot 20.00 uur willen we graag gezamenlijk eten. Vindt u
het leuk om voor het wereldbuffet iets te maken? Dan kunt u een gerecht maken voor 5 á 6 personen. Via de QR code of de onderstaande
strook kunt u aangeven wat meneemt.

Er is deze avond genoeg te zien en te doen op het plein dus neem vooral wat kleingeld mee. De opbrengt van de marktkraampjes gaat naar de straat kinderen van
Medellin (lees meer hierover in de nieuwsbrief). We sluiten de avond af om 22.00 uur.

Mijn naam is:.................................................
Ik ben ouder van: .........................................
Voor het wereldbuffet neem ik mee:
.....................................................................

* Als u het bonnetje van de ingrediënten bij de mentor inlevert, krijgt u het geld retour

De straatkinderen van Medellin
In juli 2006 is Eddy Veldhuisen
als vrijwilliger begonnen met
voetballen op straat met
straatkinderen in ‘de stad van
de eeuwige lente’ Medellín,
Colombia. Uiteindelijk deed een
grote groep kinderen structureel
mee en kwam de vraag:
“Zouden we kunnen voetballen in
een officiële competitie?”
“Daar wil ik mijn best voor doen,
maar dan wil ik dat jullie verblijven
in een tehuis en naar school gaan.”
De meeste kinderen gingen
hiermee akkoord en zo zijn we
in 2007 met één jongens- en één
meisjesteam begonnen in een officiële competitie.
De impact van de voetbalactiviteiten was enorm. Het
gevaarlijke leven op straat werd verruild voor een
klaslokaal. In plaats van overleven op straat hielden de
kinderen zich bezig met de volgende wedstrijd.
Het was duidelijk dat we het verschil maakten voor
deze kinderen en dit motiveerde om structureel te
willen helpen. Het logische gevolg was de oprichting
van de stichting Straatkinderen Medellín in januari
2008 met als doel om kinderen, achtergesteld door
armoede, (huiselijk) geweld, verwaarlozing, seksuele
intimidatie en verslaving, de mogelijkheid te bieden te
werken aan een betere toekomst.
Sindsdien heeft de stichting zich enorm ontwikkeld,
dankzij de inzet van goede medewerkers en vrijwilligers.
Dezelfde vrijwilligers die destijds in Medellín bij de
stichting werkten, zijn nu nog steeds actief vanuit

Nederland, in nauw contact met de
medewerkers in Medellín.
Inmiddels
krijgen
we
ook
regelmatig vrijwilligers uit andere
landen dan Nederland op bezoek.
En we willen dat ons werk niet
alleen in Colombia en Nederland,
maar over de hele wereld bekend
wordt. Daarom hebben we in 2021
gekozen voor een nieuwe naam:
Children of Medellín.
De
stichting
biedt
diverse
activiteiten en projecten aan,
zoals voetbal, dans, muziek
en
journalistiek
projecten.
Onderwijs en begeleiding en
ouderbijeenkomsten en projecten voor de buurt
(bijvoorbeeld het aanleggen en beheren van een
moestuin)
In de kerstvakantie is mevrouw Vlaar met haar gezin
naar Colombia geweest en heeft daar de stichting
bezocht. Zij had kaarten gekocht voor de loterij van
de stichting straatkinderen van Medellin, waarvan
de opbrengst werd gebruikt voor de aanleg van
een sportveld. Tot haar grote verrassing won ze de
hoofdprijs van deze loterij en mocht ze met 2 personen
naar Colombia! Ze heeft ook een kaartje gekocht
voor haar kinderen, zodat ze met z’n allen het mooie
nieuw aangelegde sportveld konden bekijken. Dat was
inmiddels klaar doordat de reis, vanwege Corona, bijna
2 jaar was uitgesteld. Het sportveld was prachtig en de
stichting en Colombia zelf ook!

MENU MEI

VOORGERECHT
Courgette cremesoep met gerookte kipfilet,
huisgebakken brood, tapenade en diverse boter
HOOFDGERECHT
Varkenskarbonade met verse gember en citroen, bloemkool roosjes en worteltjes,
gegratineerde aardappelen en gemengde sla
NAGERECHT
Chocolade bavaroise met slagroom
Menu prijs € 14.00
Elke maandag (bij voldoende reserveringen).
Reserveren kan tijdens schooluren via
0228 - 510350.

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

50% KORTING
OP TWEEDE
ARTIKEL 50%

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
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:

Bijzondere dagen:
Hartogdag 		

donderdag

19-05-2022
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A.M.G. Schmidtweg 1
1613 MA Grootebroek
0228 510350
administratie.grootebroek@praktijkschoolwf.nl
www.praktijkschoolwf.nl

