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VAN DE DIRECTIE:  
Beste ouder(s)/verzorger(s),

Het is alweer oktober. Oktober is de tiende maand van het jaar in de Gregoriaanse kalender. In het Romeinse 
kalenderjaar was oktober de achtste maand, vandaar zijn naam. Okto betekent immers acht in het Latijn. Voor 
onze leerlingen betekent dit weer vaker een pauze binnen, de zomerjas inwisselen voor een dikkere jas en weer 
wat vaker van huis in regenkleding. Samen binnen in de pauze was vorig jaar door de COVID_19 niet mogelijk en 
daarom hopen wij dan ook dat het dit jaar extra gezellig is om samen binnen te zitten tijdens regenachtige dagen 
in onze mooie vernieuwde aula. In oktober heeft de bovenbouw een lunch op school en voor iedereen is er een 
welverdiende herfstvakantie van 18 t/m 22 oktober.

Oktober wordt ook nog wijnmaand genoemd omwille van de druivenoogst die in deze maand volop aan de gang 
is. Een andere naam is zaaimaand, omdat het winterkoren nu gezaaid wordt. In de lessen zullen de leerkrachten 
aandacht besteden aan bijzonderheden van deze maand. Oktober brengt mooie herfstkleuren en de bossen vol 
verschillende soorten paddenstoelen. Oktober brengt ook dierendag op 4 oktober en wereldstotterdag op 22 
oktober. Wij wensen iedereen mooie weken toe en voor straks een fijne herfstvakantie.

Wieneke Roossien, Jochem Pennekamp.

De klas van meneer Siepe stond niet helemaal juist in de vorige nieuwsbrief. Vandaar ze er nog een keertje in 
mogen maar nu met de hele foto! 



Nieuws van het vak ICT

De derdejaars beginnen elk jaar met het leren hoe ze een echte presentatie met PowerPoint 2016 kunnen 
maken.Na een oefenpresentatie kiezen ze een onderwerp en maken ze een eigen presentatie als bewijs. 
Ze mogen op Google zoeken naar informatie over het gekozen onderwerp. Als ze klaar zijn met hun eigen 
presentatie krijgen ze een certificaat. Later dit schooljaar gebruiken ze deze kennis om een presentatie te 
maken voor hun Meesterproef. 
Nasser Firouzbakht



We zijn weer begonnen! Nadat alle leerlingen op maandag 
vol enthousiasme hun roosters hebben opgehaald, was 
het dinsdag tijd om aan het werk te gaan. Veel leerlingen 
begonnen ook meteen weer met stage. Voor bijna alle 
leerlingen uit de vierde klas een nieuwe fase. De eerste 
keer individuele stage, alleen naar een bedrijf. Spannend.

De vijfde jaars weten inmiddels hoe het werkt en begonnen 
soms bij een nieuw bedrijf, en soms bij een bedrijf waar 
ze al eerder stage liepen of waar ze zelfs al werken.

Bijna alle leerlingen hebben weer een stageplek 
gevonden, mede dankzij het harde werk van de 
stagebegeleiders. Na de zomervakantie is het altijd 
weer spannend of alles nog door kan gaan, zoals 
bedacht of afgesproken, maar het is weer gelukt. 

De stagebegeleiders proberen voor elke nieuwe 
stage een bedrijf of instelling te vinden in 
de richting die de leerling zelf aangeeft.

Leerlingen lopen dit jaar stage bij winkels, zoals Deen, 
Albert Heijn, Kruidvat, Welkoop en Gamma. In de zorg bij 
Avondlicht, Overvest, Rigtershof of op basisscholen zoals 
de Baskuul, de Vijzel en Uilenburcht. In de autogarage (b.v. 
Elbay), autoschadebedrijf (Zuiderkogge, FA Autoschade), 
schilders (FARA), installatiewerk (Beerepoot, Min 
installatietechniek), horeca (de Brasserie, C&T maaltijden) 
en bakkerij (Swart, het Broodhuys) en in het groen (Rood tuin 
en onderhoud). Bij kapsalon R&S, Soci-com, Polytechniek: 
kortom vele voorbeelden in diverse richtingen.

 

Nieuws van het stagebureau

Iedereen is weer met frisse moed begonnen aan een nieuw 
schooljaar. Een jaar waarin we hopelijk weer ‘gewoon’ 
de stages kunnen doorlopen en de leerlingen met veel 
plezier alle nodige arbeidsvaardigheden kunnen leren bij 
de verschillende stagebedrijven. Veel succes allemaal!!

Inge Vlaar
Stagecoördinator



Enjoy! is open

Op donderdag 16 oktober opende wethouder Lydia Rood samen met Hanja Jong en docent Astril de Bruyn de nieuwe 
kledingwinkel op de Praktijkschool gemaamd Enjoy!. Deze tweedehands kledingzaak is voor mensen met een 
kleine beurs. Maar iedereen is welkom. De leerlingen begroeten iedereen met een kopje koffie en thee waarna 
u persoonlijk geholpen word. Komt u een kijkje nemen. De winkel is maandag, woensdag en donderdag geopend 
van 09.00 uur tot 14.00 uur. Voor meer informatie of vragen bel naar 0228-510359 of kijk op enjoykledingcafe.nl



Bij VTB worden weer mooie dingen 
gemaakt. 

Bij algemene techniek begint het tiny 
house al meer vorm te krijgen. 

Bij ICT worden de eerste 
robots in elkaar gezet Deze 
zijn te bedienen met een app 
op je telefoon! 





Menu november

Voorgerecht 
Salade met allerlei voorgerechtjes van vis 

en vlees, gereserveerd met huisgebakken 

brood en tapenade en boter

 

Hoofdgerecht
Schnitzel met paprika roomsaus, rijst en 

groenten van het seizoen 

en gemengde salade

Nagerecht
Vanille bavarois met slagroom

en fruit van het seizoen

Menu prijs € 12,50

Heeft u het menu van de maand oktober gemist. 
Kijk op https://www.praktijkschoolstedebroec.nl.
Elke maandag (bij voldoende reserveringen). 

Reserveren kan tijdens schooluren via 

0228 - 510350



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 dagen 2021/2022
herfstvakantie   18 okt. t/m 22 okt. 
kerstvakantie   27-12-2021 t/m 07-01-2022
voorjaarsvakantie  21-02-2022 t/m 25-02-2022
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

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

Speciale data:

13 september ouderavond ORGB
23 september studiemiddag, 
    leerlingen hele dag vrij, stages gaan door

De studiedag van de leerkrachten werd 
afgesloten met een leuk spelletje. 

Is dit wel helemaal goed gegaan? Ja 
hoor, dit is allemaal in scene gezet! 


