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VAN DE DIRECTIE:
Beste ouder(s) & verzorger(s),
Het is alweer september en wij zijn aan een nieuw schooljaar begonnen. Hopelijk is iedereen ook uitgerust aan
het nieuwe jaar begonnen. Een nieuw jaar betekend ook weer een nieuwe start; Nieuwe dingen leren, werken
aan competenties, stages, nieuwe kansen en mogelijkheden. Voor de eerstejaars leerlingen zijn heel veel dingen
nieuw: nieuwe vakken, nieuwe “leerkrachten” i.p.v. “meesters en juffen”, een andere pauze invulling en alles
in een ander en groter gebouw. Heel knap dat ze zo goed gestart zijn. September is in onze kalender de negende
maand van het jaar. Ooit was dit wel anders en daar dankt september zijn naam dan ook aan. In het Latijn heette
september “septembris”. Dit kwam van “septem”, wat zeven betekent. September was dan ook de zevende maand
in de Romeinse kalender.
In deze maand zijn er weer ouderavonden, openen wij de nieuwe winkel in onze school onder leiding van mevrouw
de Bruyn en werken wij verder aan het opknappen van onze aula, die overigens al heel mooi geworden is. Meneer
Smit heeft in september weer lekkere dingen op het menu staan voor “Rondomvol” die elke maandagavond weer
geopend is en meneer de la Porte is begonnen aan het maken van een ‘tiny house”. Kortom wij zijn weer volop aan
het draaien. Wij hopen dat september een mooie maand gaat worden met hier en daar zonnestralen en veel blije
gezichten.
Wieneke Roossien & Jochem Pennekamp

Bij het vak VTB (vrije tijdsbesteding) zijn de schilderlessen weer begonnen. De leerlingen maken mooie
kunstwerken onder het toeziend oog van mevrouw Vos. Oefenen met kleur, compositie en vormen.

Ook de meeste stages zijn weer begonnen. Zo kun je bij ons op school stage lopen. Samen met meneer de Jong en
Mevrouw Compier kun je de tuinen van school bijhouden. Deze hoveniers zijn al lekker begonnen met snoeien.

Vanaf 20 september is de winkel
weer open voor klanten.
Vanaf 20 september bent u weer van harte welkom om te komen shoppen
en koffie te drinken in onze kledingwinkel “Enjoy!”. Deze vindt u bij de
achterdeur (niet te missen door de sticker) en dan de trap naar boven te
nemen, meteen aan uw linkerhand. De leerlingen staan voor u klaar om u
wat te drinken aan te bieden en samen met u kleding uit te zoeken en deze
voor u af te rekenen. Deze winkelpraktijken leren de leerlingen allemaal
bij het vak “winkel”. Door een echte winkel in de school te halen leren de
leerlingen het in het “echt”. Er is hard gewerkt om de winkel in te richten.
Er werd een samenwerkingverband gezocht met een tweedehandskleding
winkel in Heerhugowaard. Door deze samenwerking kunnen wij een mooi
leerplein voor de leerlingen creeëren. Komt u ook even een kijkje nemen.

Enjoy!
koffie & kleding
Rots & water
training weer van start
voor de schakelklas.
Voor de schakelklas is de rots en
water training weer begonnen
in de gymzaal. Samen met
mevrouw Haagenaars leren
de leerlingen om zich staande
te houden in verschillende
dagelijkse situaties. Wanneer
kun je beter een sterke rots
zijn, wanneer kun je beter
even meebewegen als water?
Deze situaties kunnen de hele
dag voorkomen. Daarom is het
belangrijk dat de leerlingen
veel weten over zichzelf
maar ook over de ander in
verschillende dagelijkse
situaties.

Lynn en Khamis van klas 2C zijn bij VTB erg druk geweest met een mooie compositie met vele kleuren. Ook in de
bovenbouw kun je kiezen voor het vak VTB. Maar hier ga je grotere kunstwerken maken en wordt er nog meer
gekeken naar de competenties. Wilt u eens sfeer proeven? U bent bij het vak VTB altijd welkom.

Klas 1C stelt zich even voor...
Wat wil je vertellen over je 1e week op de praktijkschool? De leerlingen van klas 1C hebben kort opgeschreven
hoe ze hun eerste schoolweek hebben ervaren. Lees hier hun verhalen:
Rayan: Ik vind het leuk om te gymmen. Ik ben wel vaak moe omdat ik 14 kilometer moet fietsen naar school.
Mijn eerst week ging goed! Er zijn heel veel verschillen tussen de praktijkschool en mijn oude school.
Guusje: Het was heel leuk. We hebben koken gehad en nog veel meer. Metaal vond ik een beetje saai.
Ik moet 14 kilometer fietsen naar school. Mijn moeder vind dat wel stoer, ik vind van niet. Ik wil hier nooit maar dan
ook nooit meer weg van deze school! Ik vind het zo leuk, laat mij maar elk jaar blijven zitten totdat ik oud wordt,
hahaha!
Anastasia: Winkel: We hebben geleerd hoe je de kleren op kan vouwen. En welke maat het is en hoe je het netjes
op kan hangen. Er er komen ook klanten en je kunt ook rekenen, want je moet zeggen hoeveel geld iets kost en dan
moet je uitrekenen hoeveel geld ze terug krijgen.
Zara: Ik vind koken leuk omdat je wat je hebt gekookt mag opeten!
Nessa: Ik vind koken een leuk vak omdat mijn vader kok is. Op deze school mag je je telefoon bij je hebben, en op
mijn oude school mocht dat niet. Mijn eerste week was leuk! Ik moet 20 minuten hier naartoe fietsen en naar mijn
oude school maar 5 minuten. Ik moest even wennen want ik was even bang dat ik de route zou vergeten.
Rylan: Ik zit nu op de praktijkschool. Het is 10 meter verder fietsen. Ik moet eerder opstaan om niet te laat te komen
en het leukste vak is koken omdat je het eten later op kunt eten.
Vince: Ik vind metaal een leuk vak! Voor mij is de school 10 meter dichter bij huis.
Bryan: Ik vind metaal leuk want ik kan dan dingen bouwen. En ik vind koken leuk want ik vind koken leuk. Ik heb deze
week toast met roerei gemaakt en het was lekker.

Tijdens het vak ICT leren de klassen van het tweede jaar om goed te kijken naar foto’s. Zijn ze echt of nep? Waarom
zouden mensen dit doen? En kunnen wij zelf ook mooie foto’s bewerken. Maud uit klas 2B stond model voor deze foto.

Kunnen wij de school, toch mooi, toch lelijk op de foto
zetten. We werken met licht, compositie en beweging.
Nikki Sloep uit klas 2A heeft deze prachtige foto
gemaakt.

Even voorstellen...
Ik ben Annelies Schuurman-v.d. Jagt, geboren en getogen in
Andijk. Ik kom uit een gezin van 6 kinderen , ben 1 na de jongste.
Na de lagere school ging ik naar de L.H.N.O. in Wervershoof.
Daarna de RMTuS in Hoorn. Ik ging werken bij een bloemenbedrijf
in Andijk, doordat bedrijf kwam ik Johan tegen. In 1994 ben ik met
hem getrouwd en ben gaan werken in zijn bloemenbedrijf, dat
werd dus ons bedrijf. Wij hadden irissen, lelies, tulpen pioenen en
zomerbloemen. In 2001 werden we trotse ouders van onze dochter
Eline, in 2003 kregen we zoon Erwin erbij. We hadden het erg leuk
samen tot in okt. 2009 lymfeklierkanker werd geconstateerd. Na
een kort ziekte bed is hij 15 december overleden. Ik heb de draad
weer opgepakt en was er voor de kinderen. Ik geniet erg van de
kinderen en ben trots op ze hoe zij het doen. Het bedrijf verhuur
ik in het voorjaar en heb een paar werkhuisjes en maak elke dag de
Idenburgschool schoon. Daar zaten de kinderen op. Nu de kinderen
groter zijn kan ik meer werken en kwam de praktijkschool op mijn
pad. Heb gekeken op school en met Marga meegelopen en het
voelde goed!! Heb zin om aan de slag te gaan en om jullie ook te
leren kennen!

Hoi, ik ben Wouter de Jong, 45 jaar
geleden geboren in Buitenpost. Op
mijn 14e zijn we naar Noord-Holland
verhuisd en heb ik o.a. in Alkmaar,
Hoorn, Heerhugowaard én in Enkhuizen
op school gezeten. En nu ga ik weer
naar school in Grootebroek, waar ik
ontzettend veel zin in heb. Tot na de
vakantie!

Menu oktober
Voorgerecht
Pompoensoep met uitgebakken
spekjes

geserveerd

met

huisgemaakt

brood en kruiden boter.

Hoofdgerecht
Gehakte

steak

met

gebakken

uien,

hartige groenten taart, tomatensalade
en gebakken krielaardappeltjes.

Nagerecht
Vanille ijs met chocolade saus en slagroom

Menu prijs € 12,50

Vanaf 30 augustus is ons restaurant weer geopend.
Elke maandag (bij voldoende reserveringen).
Reserveren kan tijdens schooluren via
0228 - 510350

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

Algemene informatie:

Speciale data:

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

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