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Namens de directie
We zijn inmiddels halverwege de maand september. Meneer Kok heeft zijn creativiteit weer losgelaten op de eerste nieuwsbrief
van het schooljaar. Wij zijn het schooljaar goed begonnen, fijn om alle bekende gezichten weer te zien na de zomervakantie.
Wij genieten volop van de leerlingen, wij zien ze met een grote glimlach rondlopen. De 1e-jaars leerlingen hebben allemaal hun
nulmeting meegekregen, deze moeten weer op maandag 26 september terug zijn op school, het is een mooi startschot voor de
competenties. De ouderavonden zijn goed bezocht, bedankt voor de enorme interesse. Niet alleen onze leerlingen zijn volop aan
het leren, ook alle collega’s zijn begonnen met ICT-scholing. Ook hebben wij met het hele team een studiedag op donderdag 22
september, alle leerlingen zijn deze dag vrij, stages gaan wel gewoon door. In Rondomvol is meneer Smit begonnen met een super
team, wij raden iedereen aan om een keer te komen eten op maandagavond. Op onze site staat het menu en u kunt reserveren bij
onze Anja van de administratie. Wij hebben vergevorderde plannen voor het realiseren van een nieuw winkelgebouw naast onze
gymzaal, hier kijken wij enorm naar uit. Uiteraard houden wij u op de hoogte van deze ontwikkelingen. In de tussentijd bent u nog
altijd welkom in onze winkel in ons schoolgebouw, Enjoy (voor meer informatie kunt u terecht op onze site).
Wij wensen u een hele fijne maand september toe.

Wieneke Roossien & Jochem Pennekamp
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We zijn weer begonnen
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Ouderraad oproep

Enjoy en Rondom Vol zijn weer
open.
De school is weer open. Iedereen komt weer
met een lach door de voordeur naar binnen, het
geluid van gerommel in de kluisjes, het geklets
op de gang en het ping-pong geluid in de aula.
We zijn weer begonnen aan nieuw jaar. De eerste
informatieavonden zijn geweest. We kijken uit naar
een goed jaar met elkaar. De eerste verjaardagen
zijn al gevierd dus dat moet een feestje worden.

NIEUWS UIT DE SCHOOL
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BEFORE

De ICT lessen zien er dit jaar anders uit. Meneer Kok is druk bezig om met een VR-Bril te werken. Dit vinden niet alleen de leerlingen
maar ook de leerkrachten erg leuk. Dit project staat allemaal nog in de kinderschoenen en zal in de loop van het jaar meer vorm gaan
krijgen. Op dit moment wordt er vooral gekeken naar “Jurassic World”. Een spannende film met dinosaurussen voor, achter en naast je.

Preventietraject
Op dinsdag 30 augustus zijn we begonnen met de eerste 7 leerlingen bij Kwekerij Beerepoot te Zwaag. We werken samen
als groep maar er kan ook zelfstandig worden gewerkt. We zijn begonnen met een leuke kennismakingsdag. Er werden
verschillende spelletjes gespeeld zoals een kennismakingsbingo en een speurtocht door de kas! Op de eerste echte werkdag
hebben we fruit geplukt in de fruittuin. Nu het plukseizoen voorbij is richten we ons meer op de bloemen. De kamille wordt
gesneden en gebost en uiteindelijk opgehaald om naar de bloemenveiling te gaan. Naast bloemen snijden zijn er voldoende
andere dingen om te doen zoals schoonmaak werk, fruit plukken, fruit sorteren, bomen snoeien en bloemstukken maken.
Daarbij focussen we ons hierbij op de persoonlijke leerdoelen van de leerlingen. We gaan een leuke en leerzame tijd tegemoet!
Groetjes Mevrouw Dijkhuizen.

KLETSPRAAT
De Kom-Erbij-Week vindt plaats van 29 september tot en met 6 oktober 2022.
Kijk op www.medemblik.nl/zorg-werk-en-inkomen/kom-erbij-week voor meer informatie.
Een onderdeel van De Kom Erbij Week is een avond in een prettige setting voor mensen die behoefte hebben om in gesprek te
gaan over relaties en LHBTIQ+. Het is de eerste keer dat we dit initiëren in de gemeente Medemblik, we hopen op een mooie
verbondenheid op die avond en mogelijk vaker.
Tijdens de “Kletspraat Relaties en LHBTIQ+” gaan we het hebben over verschillende onderwerpen, zoals relaties, gevoelens,
LHBTIQ+ en seksualiteit. Relaties heb je niet alleen met een partner, maar heb je ook bijvoorbeeld met je vrienden, collega’s,
klasgenoten en gezin. Hoe ga je hiermee om?
In een veilige omgeving gaan we met elkaar in gesprek, door middel van stellingen, vragen en een kletspot. Ook delen we de
groep halverwege in kleinere groepjes, zodat bepaalde onderwerpen verder uitgediept kunnen worden.
Datum: 04-10-2022
Tijd: 19.15u inloop, 19.30u starten, 21.30 uur afsluiting
Locatie: Bibliotheek Wognum (Kerkstraat 10, Wognum)
Prijs: gratis
Door: Fleur Lassche en Anoek Harder
Leeftijd: 16 t/m 39 jaar
Wil je hier graag bij zijn? Meld je dan aan via deze link: https://www.jongerenvanwestfriesland.nl/kletspraat/

ouderraad:

Beste ouders, zoals jullie weten beschikt een school over een ouderraad. Een actieve groep ouders die samen met de docenten
leuke activiteiten organiseren voor de leerlingen en de ouders van onze school. We zijn opzoek naar nieuwe ouders voor onze
ouderraad. We komen ongeveer 5 keer per jaar bijeen om plannen te bedenken en uit te voeren samen met de docenten en de
leerlingen. U kunt uzelf opgeven via ouderraad@praktijkschoolwf.nl.

MENU OKTOBER

VOORGERECHT
Pompoensoep met uitgebakken spekjes
geserveerd met huisgemaakt brood en kruidenboter
HOOFDGERECHT
Gehakte steak met gebakken uien, hartige groenten taart,
tomatensalade en gebakken krielaardappeltjes
NAGERECHT
Vanille ijs met chocoladesaus
en slagroom
Menu prijs € 14.00
Elke maandag (bij voldoende reserveringen).
Reserveren kan tijdens schooluren via
0228 - 510350.

VTB

Nog maar 3 weken bezig en kijk eens wat een prachtige werkstukken bij VTB gemaakt zijn!

Enjoy!

SALE

Altijd gratis koffie of thee met
een huisgemaakt koekje erbij in
onze koffiecorner. De leerlingen

ALLES VOOR EEN EURO.

van de praktijkschool die
altijd bereid zijn u te helpen.
Onze winkel is te vinden aan de

SCHOENEN EN JASSEN 2

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

EURO.

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 		
herfstvakantie 		
kerstvakantie 		
voorjaarsvakantie
Goede vrijdag 		
Pasen 			
meivakantie 		
Hemelvaart 		
Pinksteren 		
zomervakantie 		

Adres: 		
		
Tel. 		
E-mail: 		
Website:

vanaf 		
tot en met
ma. 17-10-2022 vrij. 21-10-2022
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:

Donderdag 22 september: Studie dag
Leerlingen vrij, stages gaan door
Maandag 26 september: 0-meting
eerste jaarsstudenten ingeleverd.

