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VAN DE DIRECTIE:
Inmiddels is het alweer november, de maand van de Schorpioenen en Boogschutters in de astrologie. De maand
waarop de basisschoolkinderen op 11 november langs de deuren gaan voor Sint Maarten en de Sint ontvangen in
Nederland.
Helaas zijn dit ook weer de maanden van verkoudheid en griep. Dat brengt voor onze organisatie wat uitdagingen
met zich mee. De verwachting is dat er meer lesuitval zal zijn dan dat u van ons gewend bent. Als het om het
eerste lesblok gaat geven we de dag van te voren een brief mee of we proberen de leerlingen te bereiken voordat
ze van huis vertrekken. Als het laatste lesblok uitvalt krijgt uw zoon/dochter ook een brief mee naar huis. We
proberen lesuitval uiteraard zoveel mogelijk te beperken. Voor onze school breken de IOP weken weer aan, u krijgt
hier meer informatie over van de mentor van uw kind. Wij hopen dat november vele mooie herfstweken met zon
zal brengen.
Wieneke Roossien & Jochem Pennekamp

De leerlingen van Meneer Kok vinden de lessen niet altijd even leuk. ICT lessen volgen wij niet in het ICT lokaal,
maar wij zitten gezellig op de gang. DIt zorgt voor hele leuke momenten.

1B naar het Martinus College

Van het stagebureau
Patty loopt stage bij een gastouder, tot de
kerstvakantie. Zij biedt dagopvang aan kindjes van
verschillende leeftijden. Patty mag de fles geven, doet
de afwas, ze leest voor en speelt met de kinderen.
Ze gaan veel naar buiten. Bijvoorbeeld kastanjes
zoeken! Patty is heel lief voor de kinderen en een
behulpzame stagiaire voor de gastouder. Binnenkort gaat
ze ook op een peuterspeelgroep stage lopen.
Sem loopt stage bij Frank Rood Tuin en onderhoud
(roodtuinenonderhoud.nl). Ze doen diverse
werkzaamheden zoals: snoeiwerkzaamheden,
gazononderhoud, bestratingswerkzaamheden,
schuttingen plaatsen en diverse tuinen aanleggen.
Sem wil, als hij ouder is, bij een loonbedrijf stage
lopen. Bij Frank doet hij al veel ervaring op! Ook de
klant, waar Sem bezig was in de tuin, was blij met Sem!
Het is een harde werker!
Moyet loopt nu nog stage bij Noppes. Zij is daar flexibel
inzetbaar en werkt achter de kassa, in de koffiecorner
en bij kleingoed / speelgoed. Ook zorgt ze ervoor dat
er koffie en thee klaar staat in de kantine voor alle
medewerkers. Omdat Moyet zo veelzijdig is, waren we
op zoek naar een leuke volgende stage. Die hebben
we gevonden bij de Hema. Daar mag Moyet prijzen,
spiegelen, vracht uitpakken, retouren afhandelen en
natuurlijk schappen vullen. En natuurlijk de winkel
versieren in de thema’s Sint Maarten, Sinterklaas en
Kerst!

Keuzemiddag 14 oktober
De laatste donderdag voor de herfstvakantie was het dan zover. Voor de eerste, maar ook voor de tweede jaars leerlingen
was het de eerste keuzemiddag. En wat kon je veel doen. Alle leerlingen hadden een eerste, tweede of derde keus
gemaakt. Hieruit werd een indeling gemaakt zodat je precies wist wat je deze middag ging doen. Iedereen heeft het
erg naar zijn zin gehad. Daarom deze foto impressie van verschillende activiteiten die de leerlingen konden kiezen.
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consumptief
De eerste maanden zitten er weer op in ons
restaurant.
De eerste maand was ons team nog lang
niet ingewerkt maar toch kregen zij al volop
complimenten. Het is heel leuk om de leerlingen dan
te zien, wat ze met deze complimenten doen en wat
het met hun doet. Dat heb ik vervolgens nauwlettend
in de gaten gehouden en kwam zo uit bij; waar letten
jullie nu op en hoe of wat doen jullie er dan mee?
Deze vragen heb ik ze gesteld elke keer als we aan
het evalueren waren.

En zo komen we erachter dat het best veel dingen
zijn die de leerlingen moeten uitvoeren voordat ze
werkelijk kunnen zeggen: dit kan ik met 2 vingers in de
neus doen.
Het lopen met meerdere borden is wekelijks een
terugkomend iets, dat is en blijft veel oefenen.
Gelukkig kan de gastheer deze goed uitleggen en de
leerlingen motiveren om te blijven proberen want… je
mag hier fouten maken om het te leren (als je maar
niet denkt dat wij het allemaal in de eerste weken al
konden).

Erik b.v. is de gastheer van het restaurant, hij vraagt
aan de gasten: “welke tips heeft u voor ons voor het
restaurant of de leerlingen?” Dan krijg je wel van
de gasten het een en ander aan informatie/verbeter
punten terug, maar hoe doen we dat vervolgens die
week erna?!

Zo kom ik weer bij iets heel anders. Het aangezicht
van ons vernieuwde restaurant valt bij de gasten erg
in de smaak. Wat hun is opgevallen is dat de tafels er
meer van deze tijd uit zien met een andere indeling,
kleurstelling, de servetten en hoe het bestek is
neergelegd.

Zo was er een gast en hij stelde voor om geen saus
over de gepocheerde vis te serveren maar apart of
vragen of de gast saus erbij/er over/geen saus of
apart in sauskom wil. U snapt dat het erg veel is om
aan deze leerlingen, die nog geen echte horecaervaring hebben, te vragen maar we doen er zeker
wat mee.

De gasten zijn er nog even wat onwennig mee maar
vinden het wel heel leuk om de veranderingen te zien
groeien in alweer het 13e jaar. Dit is erg fijn op te
horen.

Aan Chamira werd gevraagd; waarom zij, als de
gasten toch geen wijn dronken, de wijnglazen niet
van tafel haalde? Dat is natuurlijk een hele goede
vraag en een antwoord die we dan gaan nabespreken.

De komende maand is er een nieuw menu waarin ik de
leerlingen weer nieuwe technieken en vaardigheden
aanleer. Nu maar hopen dat ze de horeca leuk en
uitdagend genoeg vinden want er is nu veel werk in de
horeca.
Peter Smit, kookdocent en chef-kok Rondom Vol

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

nieuws uit de schakelklas
De herfstvakantie is achter de rug en we gaan richting
de koude tevens gezellige dagen. Met de Schakelklas zijn
we langzaam begonnen met het wennen op de andere
scholen. Op maandag zijn we op het Clusius College waar
we plant-, voeding- of dierles krijgen en op dinsdagochtend
zijn we gestart op het Martinus College voor Mens en
maatschappij en Rots en water. Wennen op de grote school
met veel leerlingen, andere docenten en verschillende
lokalen. Wekelijks krijgen wij visite van Luna, de hond van
meneer Maasbach. Luna ligt heerlijk tussen de leerlingen
in het lokaal of gaat mee op excursie. Ze is een gezellige
aanvulling in de klas en gedraagt zich voorbeeldig.
Groetjes mevrouw Hagenaars (een van de mentoren van de
Schakelklas)

Menu December
voorgerecht
Eigen gemaakt brood
met diverse tapanades
hoofdgerecht
Duivenborstfilets op een bedje van zuurkool
met een roseval aardappel
Stoofpotje van rundvlees met een garnituur
van aardappelpuree en/of rijst en winterse
groenten.
nagerecht
Wentelteefje van suikerbrood met kaneelijs en
slagroom
Menu prijs € 12,50
ons restaurant is weer geopend.
Elke maandag (bij voldoende reserveringen).
Reserveren kan tijdens schooluren via
0228 - 510350
Let op: wij vragen u om een vaccinatie- of
testbewijs i.v.m. de huidige coronamaatregelen
die gelden voor de horeca.

pietenpakjes 1,00
verschillende soorten
ballen 1,50
Verder in onze winkel; 2e handskleding voor een klein prijsje.
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)

Enjoy!

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!

koffie & kleding

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
kerstvakantie 		
27-12-2021 t/m
voorjaarsvakantie
21-02-2022 t/m
Goede vrijdag vrij.
15-04-2022
Pasen 			18-04-2022
meivakantie 		
25-04-2022 t/m
Hemelvaart 		
26-05-2022 t/m
Pinksteren 		
06-06-2022
zomervakantie 		
18-07-2022 t/m

3 december: Sinterklaasviering
10 december: Paarse vrijdag
21 december: Kerstkeuzemiddag
23 december: Kerstviering
24 december: Alle leerlingen vrij, stage vrij
10 januari: Alle leerlingen vrij i.v.m trigoondag.

Adres: 		
		
Tel. 		
E-mail: 		
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A.M.G. Schmidtweg 1
1613 MA Grootebroek
0228 510350
administratie.grootebroek@praktijkschoolwf.nl
www.praktijkschoolwf.nl

