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Namens de directie
Beste ouder(s)/verzorger(s),
november is een volle maand. Sinterklaas zal naar Nederland komen, kinderen komen langs de deuren op 11 november en we
merken aan de wind en regen dat het echt herfst is. Voor onze school brengt november de IOP-weken, waarin de mentoren met u
en uw kind in gesprek gaan. In de maand november zijn meneer Maasbach en meneer Neefjes sportieve uitstapjes aan het maken
met de leerlingen. Bij VTB is mevrouw de Wolf met een geheim project bezig voor de docenten. Bij metaal is meneer de Jong druk
bezig met moeilijke lasverbindingen en bij de kas is meneer de la Porte een extra opslag aan het realiseren met handige midden
en bovenbouw leerlingen.
Wij wensen iedereen een mooie novembermaand

Wieneke Roossien & Jochem Pennekamp

In deze uitgave
Otje is open.
Nieuws uit 2A

Technieknieuws

Berichten vanuit de stages

Elke maandagavond is ons restaurant, Rondom vol
geopend. Meneer Smit maakt met een grote groep
leerlingen de lekkerste gerechten. Elke maandag kunt
u als gast genieten van deze heerlijke gerechten. Wat
u hiervoor moet doen? Gewoon even reserveren
door de school te bellen. Voor 14 euro heeft een
overheerlijk driegangen menu en een avond vol
gezelligheid. We zien u graag eens in onze aula.

NIEUWS UIT DE SCHOOL
FOTO IMPRESSIE VAN DE OPEN AVOND

Otje is weer geopend op dinsdag, woensdag en vrijdag! Otje is ons eetcafé waar leerlingen uit het 2e leerjaar helpen
met voorbereiden, bereiden en verkopen van broodjes en andere versnaperingen. Alle leerlingen uit leerjaar 2 zullen
gedurende het schooljaar voor een periode deze interne stage lopen. Ze werken aan competenties en behalen een
certificaat voor in hun portfolio.
Het menu is als volgt:
Dinsdag:
- Broodje hotdog
- Broodje filet americain met ui en ei
- Pizzabroodje
Woensdag
- Broodje tomaat/mozzarella
- Broodje tonijn
- Pizzabroodje
Vrijdag
- Snack met broodje (kroket, frikandel,
kaassoufflé of kipcorn)
- Broodje eiersalade
- Broodje gezond
De prijzen zijn laag (pizzabroodjes € 0,60,
broodjes snack € 1,00, overige broodjes €
0,90) dus we hopen veel leerlingen als klant
langs te zien komen.

Foto: Mnr. Pennekamp

WORKSHOP

Speciaal voor de ouders organiseert mevrouw De
Wolf een creatieve kerstworkshop. Op maandag
19 december vanaf 20.30 uur bent u van harte
welkom om een mooi kerstig kunstwerk te maken
onder het genot van wat lekkers. Naast dit prachtige
werk hier op de foto kunt u er ook voor kiezen om
met kerstgroen aan de slag te gaan. De keuze ligt
helemaal bij u. Krijgt u er ook al zo’n zin in? U kunt
zich inschrijven op school voordat u naar uw IOP
gesprek loopt, maar u mag ook een mailtje sturen
naar
ingrid.dewolf@praktijkschoolwf.nl
Geef u snel op want vol is vol.

Mnr. Verweij is met een aantal leerlingen
naar Crescendo geweest voor een mooie
rondleiding.

HALLOWEEN

Tijdens een les VTB maakte de leerlingen een heuze heksencirkel. Normaal is deze van paddenstoelen maar die gaan niet
zo snel. Daarom bedacht mevrouw Smit dat je het ook letterlijk kunt nemen. Een kring van heksen. Gemaakt van verschillende materialen.

BABY NIEUWS

Meneer Maasbach heeft natuurlijk een wolk van een
dochter gekregen. Maar het toeval treft, dat mevrouw
Smit in haar groepsstage op vrijdag allemaal mooie
baby borden maakt. Natuurlijk mocht er ook eentje
bij meneer Maasbach in de tuin staan. Samen met Gijs
heeft ze deze met de bakfiets langs gebracht. Het was
nog een heel avontuur. Gijs werd meteen vrienden met
de hond van Meneer Maasbach.

SPAGHETTI EN SPEKJES
In klas 2a hebben afgelopen week aan de competentie Samenwerken gewerkt. Hiervoor hebben wij onder andere de
marshmallowchallenge gedaan. Met spaghetti, spekjes, een rol plakband en een schaar gingen de tweetallen aan de
slag om een zo hoog mogelijke toren te maken. Dit was best moeilijk, maar wat hebben ze het goed gedaan! Beau en
Justin hebben met hun toren van 66 cm hoog gewonnen.

HOOFDLUIS
Beste ouders/verzorgers,
Er is hoofdluis geconstateerd in een klas. Dat is vervelend maar het heeft niets met gewassen of ongewassen haren
te maken. Hoofdluizen verspreiden zich snel. Dus als één kind in de klas het heeft, kunnen andere kinderen het ook
krijgen.
Hoofdluis begint vaak met jeuk, maar niet altijd. Een hoofdluis is zo groot als een sesamzaadje. U kunt luizen soms zien
bewegen tussen het haar. Hoofdluizen zijn grijsblauw. Als ze bloed hebben opgezogen hebben: roodbruin. Soms ziet u
alleen witte, grijze, of zwarte puntjes die aan de haren kleven. Dat zijn de eitjes. Op de website van het RIVM staat een
filmpje over hoe u het beste kunt controleren en welke behandeling goed werkt tegen hoofdluis.

TECHNIEKNIEUWS
Op dinsdag 4 oktober mochten Damian T en Justin uit de derde klas met een waardebon naar Happy Days voor een
speciale techniekdag. Daar gingen ze lazergamen, bowlen en natuurlijk karten. Ze kregen een rondleiding achter de
schermen met de nadruk op techniek. Van vele West-Friese scholen mochten leerlingen deze dag beleven.

De praktijkschool stond met een grote stand op het PET event (promotie educatie techniek) in de kloet. Dit event is
bedoeld om leerlingen van groep 7/8 enthousiast te maken voor de verschillende werelden van techniek.

STAGE
Sylvan loopt stage bij Werksaam in Hoorn, op de afdeling
‘Verpakken Food’. Ze pakken o.a. producten in voor Hello
Fresh maaltijdboxen. Sylvan kan ontdekken of Werksaam een
fijne werkplek is voor hem. De coach, teamleider en ik volgen
de ontwikkeling van Sylvan. Na een periode van wennen wordt
een aanvraag gedaan bij het UWV voor Beschut Werk. Als
het UWV daar akkoord voor geeft, komt Sylvan in dienst van
Werksaam en ontvangt salaris! Sylvan heeft leuke collega’s.
Sem loopt stage bij Maatschap Sluis in Hem. Sem is gek op
koeien! Hij heeft zelfs een tatoeage op zijn arm van een koe!
Sem vindt het melken van de koeien het leukste om te doen.
Maar hij maakt ook apparaten, geeft de koeien eten en sleutelt
aan trekkers. Daar is zijn werkgever blij mee. Sem heeft net de
theorie van de trekker behaald! Hij is nu bezig met de praktijk.
In de herfstvakantie gaat hij examen doen. Als Sem het gehaald
heeft, komt hij met de trekker naar school. Hoe stoer is dat!!

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-mail adressen, 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

SOCIALS EN NIEUWSBRIEF
‘Een hele leuke taak van mij is het
bijhouden van de social media voor
de school. We hebben een Facebook-,
Instagram- en TikTok account. Regelmatig
komen leerlingen naar me toe met
werkstukken waar ze trots op zijn voor
op Instagram of leuke dansjes voor op
TikTok. Het is dan ook echt ónze social
media, waar we met z’n allen ideeën voor
bedenken. Soms hebben we bijzondere
dagen, zoals Coming Out Day (zie foto’s)
of een keuzemiddag. Natuurlijk is het
dan belangrijk om hier aandacht aan te
besteden. Soms hebben we belangrijke
mededelingen en dan is het wel eens even
zoeken naar een passende foto of maak
ik er ter plekke één. Praktijkonderwijs is
nog altijd een vorm van onderwijs die
niet zo bekend is bij veel mensen. Mijn
missie is dan ook om onze school positief
op de kaart te zetten via social media en
leerlingen trots te maken op hun werk én
de school. En zo zien heel veel mensen
wat wij allemaal hier doen!’ Wil je meer
informatie hoe om te gaan met (social)
media, spreek dan onze mediacoaches
aan. Mnr. Kok, Mnr Pennekamp en Mevr.
Barnas zijn hierin geschoold en kunnen u
van advies voorzien.

MENU NOVEMBER

VOORGERECHT
Runderbouillon met kleine soesjes en
kastanjechampignons. Geserveerd met brood en kruidenboter
HOOFDGERECHT
Getrancheerde eendenborst met gebakken peer, blauwschimmelkaas,
basmati rijst, gepofte spruitjes en sinaasappeljus
NAGERECHT
Chocolademousse met
blauwe bessen en slagrooM
Menu prijs € 14.00

Elke maandag (bij voldoende reserveringen).
Reserveren kan tijdens schooluren via
0228 - 510350.

Het heerlijke menu van de maand september.

Foto: Mnr. Kok

goedkope
sint en piet
artikelen
WK kleding

nu in onze winkel.

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

VAKANTIEROOSTER 2022-2023
vakantie 		
kerstvakantie 		
voorjaarsvakantie
Goede vrijdag 		
Pasen 			
meivakantie 		
Hemelvaart 		
Pinksteren 		
zomervakantie 		

Adres: 		
		
Tel. 		
E-mail: 		
Website:

vanaf 		
tot en met
ma. 26-12-2022 vrij. 06-01-2023
ma. 27-02-2023 vrij. 03-03-2023
vrij. 07-04-2023
ma. 10-04-2023
ma. 24-04-2023 vrij. 05-05-2023
do. 18-05-2023 vrij. 19-05-2023
ma. 29-05-2023
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

Speciale dagen:
IOP gesprekken
Sint Maarten		
Studiedag		
Sinterklaas		

ma. 7 tot vr. 18 okt.
vr 11 okt.
di. 22 nov
vr. 2 dec

