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Nieuwsbrief 

Inleiding 
 

Geachte ouder(s)/verzorger(s),  

Vanuit een extra sfeervol schoolgebouw in december ontvangt u de laatste Nieuwsbrief van 

2018.  

Het was in alle klassen heel gezellig op 5 december! Direct  daarna volgenden de 

verschillende kerstactiviteiten. Van de versiering in het schoolgebouw tot het schaatsen met 

de hele school op de Jaap Edenbaan in Amsterdam.  

Voor de decemberactiviteiten maken wij gebruik van de vrijwillige ouderbijdrage.  Hartelijk 

dank aan de ouders die vrijwillig hebben bijgedragen en deze activiteiten mogelijk maken. 

Wij willen onze leerlingen graag iets extra’s blijven bieden.  

Het personeel bereidt zich voor op de start van het nieuwe kalenderjaar. Na de kerstvakantie 

zijn de coaching-gesprekken en hopen wij u in januari weer op school te mogen ontvangen 

voor de bespreking van de individuele ontwikkeling door uw zoon/dochter/pupil met u en de 

mentor.   

Er zijn in de personele bezetting enkele wijzigingen die ik graag met u wil delen. 

Mw. van Leeuwen is per 31 oktober 2018 uit dienst. Zij heeft i.v.m. een langdurig 

ziekteproces nog geen afscheid kunnen nemen van collega’s. 

In de afgelopen periode zijn er enkele collega’s langer afwezig i.v.m. verlof en ziekte. U heeft 

hier een apart bericht over ontvangen. We proberen zoveel mogelijk lesuren te vervangen.  

Compliment voor het team voor de afgelopen periode waarin iedereen veel uren heeft 

vervangen. 

 “Restaurant Uithoorn” was 13 december weer open voor 50 gasten die hebben genoten van 

een heerlijk diner. Compliment voor onze leerlingen en collega’s die dit hebben gerealiseerd. 

Op 23 januari 2019 is de Open Dag van 16.00-19.00u. en rekenen wij weer op de beste 

ambassadeurs en dat zijn onze leerlingen.  

Indien u na het lezen van de Nieuwsbrief vragen heeft, neemt u dan contact op met school. 

Het is van belang dat u goed geïnformeerd bent.  

  

Namens het team van Praktijkschool Uithoorn wens ik u prettige feestdagen en een goede 

samenwerking in 2019.  

  

Mw.drs.S.M.I. Halkers  

Directeur  
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Mentorklassen 
 

Nieuws eerste klas 

  

Inmiddels zijn onze “brugklassers” helemaal ingeburgerd binnen de school. Er wordt hard 

gewerkt tijdens de praktijkvakken en tijdens theorie. Een aantal leerlingen heeft al één of 

meerdere certificaten gehaald voor Nederlands of rekenen. Deze worden vol trots opgeborgen 

in hun portfoliomap.  

Elke vrijdagochtend staat er keuzewerktijd op het rooster. Hier gaat iedereen enthousiast aan 

de slag met een zelfgekozen onderwerp. Ondanks dat niet iedereen altijd kan worden 

ingedeeld bij zijn of haar eerste keus, zijn dit toch altijd gezellige lessen. De afgelopen 

periode stond gym in het teken van freerunning. Bij beeldende vorming werd kerstversiering 

gemaakt. Het vak koken heeft aandacht besteed aan verschillende lekkere baksels, die passen 

bij de tijd van het jaar. De leerlingen die digitale vaardigheden hadden gekozen hebben robots 

geprogrammeerd en bij beauty stonden haarverzorging en make-up centraal. En dan hadden 

we ook nog muziek. Hierbij werd gerapt en naar muziek geluisterd.   

Nu kijken we alweer vol spanning uit naar het schaatsen op de ijsbaan in Amsterdam en een 

welverdiende vakantie.  

Wij wensen u fijne feestdagen en alle goeds voor 2019.  

  

 
 

 

D. van den Born  

F. de Brouwer  

K. van Gils  

L. van der Kruk  
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Klas 2A 

Als klassenuitje zijn we naar de avonturenfabriek gegaan daar hebben we een Army parcours 

gelopen. Ontzettend grappig en leuk! Met sinterklaas hebben we Bingo gespeeld!  

Klas 2B  

De leerlingen hebben hard gewerkt, ze hebben de CITO toetsen gemaakt. Deze zullen we bij 

de volgende IOP gesprekken bespreken. Ook hebben we veel plezier tijdens de mentor 

momenten lachen we wat af. Na de kerstvakantie zijn er weer coaching gesprekken.   

Ik wens iedereen fijne kerstdagen en een gelukkig nieuwjaar!!!!!!    

Groetjes, mr. Essabbar   

 

Klas 2C 

De kerstvakantie staat alweer voor de deur. Stiekem zijn wij daar allemaal erg aan toe. Er is 

de afgelopen maanden hard gewerkt op allerlei gebieden. Zo is er hard gewerkt bij de theorie- 

en praktijkvakken en er zijn door sommige leerlingen zelfs al certificaten gehaald. Super! Ook 

wordt er gewerkt aan een gezellige sfeer in de klas. Wij vinden het belangrijk dat iedereen 

zich veilig voelt in de klas en zichzelf kan zijn. Het is fijn dat wij hier met elkaar aan mogen 

werken!  

De afgelopen tijd is er best wat veranderd in de klas. Juf Van der Kruk en juf Van Gils waren 

mentor van onze klas, maar zij zijn mentor geworden van een andere klas. Juf Mulder is 

mentor geworden van klas 2c. Juf Van der Kruk en juf Van Gils, bedankt voor de leuke tijd!   

Na de vakantie zal keuzewerktijd in het teken staan van gezondheid. Omdat wij een Gezonde 

School zijn, zal er bij keuzewerktijd op allerlei verschillende manieren aan dit thema gewerkt 

worden.   

Hele fijne feestdagen en een gelukkig en gezond 2019 toegewenst!   

Groetjes van 2c en juf Mulder  

 

Klas 3A 

 
Dit schooljaar zijn we begonnen met het nieuwe theorievak Arbeidsoriëntatie en Veilig op 

Stage.  

Waarom dit nieuwe vak? Dit heeft te maken met het gegeven dat de 3e klas  leerlingen dit jaar 

1 dag in de week stage gaan lopen. Bij het vak Arbeidsoriëntatie hebben we bijvoorbeeld 

geoefend hoe je een goed sollicitatiegesprek kunt voeren. Een aantal leerlingen heeft dit al in 

de praktijk kunnen toepassen omdat zij inmiddels een gesprek hebben gehad voor een 
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stageplek. Steeds meer leerlingen gaan nu dan ook echt op stage. Vanaf het komende jaar 

zullen geleidelijk aan bijna alle leerlingen een geschikte stageplek aangeboden krijgen.  

  

Voor het vak Veilig op Stage werken we met een vernieuwde methode, waarvan is gebleken 

dat het erg prettig werkt. Komend jaar zullen we toewerken naar een eindtoets waarbij 

leerlingen het Certificaat Veilig op Stage kunnen behalen. De leerlingen leren van alles over 

veilig werken. Vragen zoals: wat zijn nu onveilige situaties, wat kun je hier zelf aan doen, 

welke verantwoordelijkheden heb je zelf, wat moet je werkgever doen en hoe moet je 

handelen in gevaarlijke situaties passeren de revue. Al met al erg belangrijk en leerzaam.   

  

Verder wordt er door de leerlingen hard gewerkt aan hun theorie. Bij het vak burgerschap 

hebben we de thema’s ‘respect’ en ‘rechten en plichten’ inmiddels afgerond. Daarnaast zijn 

we bezig met de topografie van het continent Afrika. In het nieuwe jaar gaan we een start 

maken met het boek staatsinrichting.  

  

Als laatste meld ik u graag dat de komende keuzewerktijd modules in het teken staan van het 

thema gezondheid. Zoals u weet heeft onze school het predicaat Gezonde School. Omdat 

gezondheid een breed begrip is en te maken heeft met verschillende aspecten in het leven, 

wordt het thema op verschillende manieren aangeboden. U kunt daarbij denken aan de 

mogelijkheid om te sporten in een sportschool, ontspannend schilderen en groenten kweken.   

  

Rest mij u hele fijne feestdagen toe te wensen en gelukkig 2019!  

  

Met vriendelijke groeten,   

Lennart Snaak 

 

Klas 3B 

We zijn nu weer een paar maanden verder…   

De klas heeft de afgelopen tijd veel met elkaar meegemaakt, zowel leuke en minder leuke 

dingen. Al bij al een drukke eerste deel van het jaar.   

We hebben de laatste tijd veel gehad over pesten. Wat het met iemand doet die gepest wordt 

en hoe erg het is om dit te doen bij een ander. Wij verzoeken ouders/verzorgers om thuis 

hierover te hebben met uw kind.   

In het nieuwe rooster heeft de klas een aantal theorie lesuren achter elkaar, dit is best pittig… 

Maar doe je best, want gemiste lestijden moeten eind van de dag worden ingehaald.  

De leerlingen zijn hard bezig met de modulevakken, de groepsstages zijn in volle gang.  

De meeste leerlingen hebben interne stage succesvol afgerond en een deel is ook begonnen 

met externe stage. Doe je best!  

Wij hopen in het nieuwe jaar een positieve en leerzame tijd met elkaar aan te gaan.   

  

Wij wensen alle leerlingen van klas 3B fijne feestdagen en veel plezier in de kerstvakantie,  

  

Mevr. Scheltes & mevr. Oehlers 
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Klas 3C 

In 3C zijn de afgelopen periode wat wisselingen geweest met leerlingen. Mandy en Jaouade 

hebben de overstap naar klas 4 gemaakt en Deaq-An is bij de klas toegevoegd.  

Klas 3C  is een gezellige groep die het goed met elkaar kunnen vinden. 

Voor een echte Sinterklaasviering met cadeautjes voelde de klas zich ‘te groot’, maar in 

pepernoten bakken had de klas wel zin. Dus op 5 december is de klas aan het mengen, 

kneden, draaien en bakken gegaan in het kooklokaal. Het rook er heerlijk en de pepernoten 

waren goed gelukt! 

 

Sinds kort is Rebecca de eerste leerling uit de klas die stage is gaan lopen op woensdag. Na de 

kerstvakantie zullen er steeds meer leerlingen haar volgen gaan; als zij 15 jaar zijn en de 

interne stage is geslaagd dan komen de leerlingen hiervoor in aanmerking.  

 

Wat ook leuk om te vermelden is, is dat deze klas heel goed is in het organiseren van een 

feestje. Wij zijn allebei al jarig geweest dit schooljaar en de klas zorgde zelf voor een 

zelfgemaakte kaart, cadeautje, een versierd lokaal en zongen ons toe. Geweldig! Organiseren 

jullie de volgende keer het schoolfeest? 😉  

 

Met vriendelijke groet, 

Marijke Wessel & Miriam Redeker 

 

Klas 4A 

De afgelopen periode is weer voorbij gevlogen voor klas 4A. In het begin van de week wordt 

er hard gewerkt in de klas en volgt een aantal leerlingen op de dinsdag modules horeca, groen 

en bouw,  waarna de leerlingen op woensdag allemaal uitwaaien naar de verschillende 

stagebedrijven. Met enige regelmaat ga ik bij de stagebedrijven langs en zie ik welke stappen 

de leerlingen in hun ontwikkeling aan het maken zijn. De leerlingen lopen op dit moment 

stage bij achtereenvolgens  basisschool De Kwikstaart, Zeeman, snackbar/eetcafe Kwalitaria, 

CE Repair, Ranzijn, Hema, Landwinkel de Lindenhorst, dagopvang De Nostalgie, 

kringloopwinkel Boemerang, Ons Tweede Thuis Middelpolder en Amstelkade.   

De meeste leerlingen blijven na de kerstvakantie nog wat langer bij hun huidige stagebedrijf, 

een tweetal leerlingen maakt een nieuwe stap naar een ander stagebedrijf. Zij gaan aan de slag 

bij Zonnehuis De Luwte en bij kinderdagverblijf De Kinderkorf.   

Na deze drukke periode gaan de leerlingen genieten van een welverdiende vakantie en zien 

we ze hopelijk weer uitgerust terug op school.  

  

Fijne feestdagen,   

Groet Peter van Bruggen  

 

Klas 4B 

Klas 4b  

Inmiddels zijn de leerlingen van klas 4B helemaal gewend aan de bovenbouw. Drie dagen 

stage was voor sommigen zeer welkom en voor anderen echt even wennen. De komende 

periode gaat een deel van de leerlingen wisselen van stage. Een aantal leerlingen blijft bij 

hetzelfde bedrijf omdat ze daar nog veel kunnen leren of daar net zijn gestart.  

De stages van onze klas in de afgelopen periode:  

• The Sting, mode in Amstelveen  

• Het Zonnehuis Westwijk in Amstelveen, activiteiten begeleiding.  

• De Loods Fashion in Mijdrecht (Waar in het nieuwe jaar een aantal docenten een 

avond komen shoppen bij onze leerling!)  
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• Welkoop in Ter Aar   

• Basisschool De Kwikstaart in Uithoorn  

• Gerardus Majella in Mijdrecht, als woonondersteuner in de ouderenzorg  

• Ranzijn Tuin & Dier Aalsmeer  

• Het Hoge Heem in Uithoorn, op een afdeling voor ouderen met dementie  

• De Blok mode in Uithoorn  

• Footlocker in Hoofddorp  

 

 
  

In de klas hebben we gewerkt aan ons CV en stageverslagen. Met Nederlands en rekenen 

werkt iedereen erg hard aan zijn eigen werk. Met elkaar besteden we aandacht aan onder 

andere begrijpend lezen, cijferen en hoofdrekenen. Verder volgen we het vak burgerschap 

(vergelijkbaar met maatschappijleer). Ook spreken we met elkaar over stages en onze 

ervaringen. Met sova (methode Baaz) hebben we bijvoorbeeld geoefend hoe je in een gesprek 

kunt ‘levelen’ met iemand die ergens mee zit.  

Een drukke periode hebben we achter de rug. Na een welverdiende vakantie gaan we er straks 

in 2019 weer tegenaan met elkaar! We wensen iedereen een goede vakantie en niets dan 

goeds voor in het nieuwe jaar!  

 

Mw. Anne Bakker en Mw. Judith Baggen, mentoren klas 4b 

 

Klas 4C 

In klas 4C zitten harde werkers. Alle leerlingen zijn zeer gemotiveerd om met Nederlands en 

rekenen meer theoretische kennis te vergaren. De resultaten mogen er ook zijn!   

 Buiten de gewone lessen om, worden ook lessen voor scootertheorie en VCA gevolgd, één 

leerling volgt de horeca-module en een andere leerling doet de bouwmodule.  

 Op de stageadressen wordt ook veel geleerd. De stageplaatsen zijn erg uiteenlopend. Om een 

idee te geven: een lijstenmakerij, een supermarkt, een cakefabriek, de veiling, een warenhuis, 

een autogarage, een restaurant,  een trampolinehal en een kledingzaak.   
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De stagebezoeken zijn vaak een leuk moment om de leerling aan het werk zien en gelukkig 

krijgen we overal te horen dat de leerlingen groei doormaken in hun ontwikkeling als 

werknemer.   

  

Ik wens iedereen alvast fijne feestdagen en hopelijk zien we elkaar weer gezond terug in 

2019!  

  

Vriendelijke groet,  

Nelleke Meijwaard 

 

Klas 4D 

De afgelopen maanden heeft iedereen weer keihard gewerkt op zijn of haar stage.   

De stageplekken in onze klas lopen weer uiteen van een kapsalon tot een manege. Voor mij 

als mentor ook erg leuk om op al deze verschillende plekken te komen.  

Er zijn 3 leerlingen die dit schooljaar de module Horeca volgen en 1 leerling bouwtechniek. 

Waarschijnlijk zullen ook 2 jongens gaan voor het branchediploma Woonhulp.  

Wat nieuw is in het vierde jaar, is de methode BAAZ voor het vak sociale vaardigheid. De 

leerlingen hebben dit al in het derde leerjaar gehad. Maar we gaan er nu mee verder.  

Veel stagecontracten liepen tot de kerstvakantie. Gelukkig is het weer gelukt om voor de 

meeste een nieuwe, leuke en leerzame plek te vinden.   

Helaas is juf Van den Born afwezig en het is nog niet bekend wanneer ze weer terug zal 

komen. We wensen haar een voorspoedig herstel toe.  

 Na de kerstvakantie zal Meester Zwaan deze dag voorlopig op zich nemen.  

Ook zijn we al druk met de voorbereidingen voor Center Parcs. Het ziet er naar uit dat de 

week van 11 maart en de week van 18 maart gereserveerd kan worden voor ons.  

Verdere informatie over deze werkweek volgt natuurlijk nog.  

  

Ik wil iedereen een fijne kerstvakantie wensen en we spreken elkaar weer in het nieuwe jaar!  

  

Vriendelijke groetjes  

Eva Brandsma 

 

 

Klas 5A 

Aan het eind van het jaar zijn we toe aan de tweede stageperiode. Er is een aantal leerlingen 

die wisselen van stageplaats. Er zijn ook leerlingen die er nog een stageperiode aan vast 

knopen. Dit is dan omdat ze er nog heel veel kunnen leren en zich volop ontwikkelen binnen 

de stage.  

Er is dit schooljaar een leerling van onze klas die heeft gesolliciteerd voor een stage bij 

Koninklijke De Vries Scheepsbouw B.V. Hierdoor hebben wij een erg mooi stagebedrijf 

toegevoegd aan onze lange lijst van stagebedrijven. Er is bij dit toonaangevende bedrijf in de 

scheepsbouw een plaats gecreëerd in het magazijn.  

Deze plek wordt ingevuld door een leerling die via onze school zijn heftruckcertificaat heeft 

behaald.   

Er is ook een leerling die na lang studeren zijn VCA-examen gehaald heeft.  

Op school, thuis en tijdens zijn stage heeft hij alle lesstof tot zich genomen en examen gedaan 

in Nieuwegein.  

Fijne feestdagen!  
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Klas 5B 

We zijn dit jaar gestart met 12 leerlingen. Leerlingen, die leren uit boeken niet zo interessant 

vinden.  

Het leren in de praktijk juist heel leuk.  

Ze doen het allemaal goed op hun stages. Zo goed zelfs, dat het merendeel een baan gaan 

krijgen dit schooljaar.  

In januari zal Mark als eerste de school gaan verlaten met een baan bij Visser Trailerservice.  

Zo gaan ze naar verschillende bedrijven, zoals een metaalbedrijf, grond verzetbedrijf, 

stucadoorsbedrijf, botenbouw, bloemenveiling.  
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6e Klas 

Wat een leuke klas! Je begint aan het schooljaar als leerkracht en bedenkt hoe je het jaar zal 

gaan invullen. Je bekijkt de verschillende leerlingen en vormt jezelf een beeld van hun 

karakters. Eénmaal begonnen moet je vaak je eerste gedachtes al bijstellen. Dit jaar had ik 

door privéomstandigheden niet de kans gehad om voor de zomervakantie al voor mezelf een 

beeld te vormen van deze groep. Helemaal blanco begon ik aan dit jaar.   

Nu in de laatste week voor de kerstvakantie is het een ideaal moment om terug te blikken op 

de afgelopen maanden en dat doe ik met plezier. Vele leerlingen hebben een plek gevonden 

bij een stagebedrijf dat past als een handschoen. Zo is er iemand stage loopt bij L’Hirondelle, 

een restaurant in Hoofddorp. In de keuken helpt hij met alle voorkomende werkzaamheden. 

Er is een jonge dame die drie dagen in de week als een bijna volleerd winkelmedewerkster bij 

SuperDry in Amstelveen werkt. Via Ons Tweede Thuis wordt er een topper begeleid en maakt 

hij grote sprongen in zijn ontwikkeling. Ook is er een leerlinge die in een verzorgingstehuis 

meedraait op o.a. de activiteiten begeleiding.   

Verder zijn er nog een paar toppers die werkzaam zijn in de Horeca en de Supermarktbranche. 

Voor een aantal leerlingen zijn we nog zoekende naar een plek die ook toekomst biedt ná de 

Praktijkschool. Het is met elkaar een hele prettige groep om mee te werken en naast de 

‘verplichte onderdelen’ is er ook veel aandacht voor alles wat er op de stage gebeurt en in de 

wereld om ons heen.  

Na een mooie afsluiting deze week beginnen we aan een welverdiende vakantie en rest mij U 

en de leerlingen hele fijne kerstdagen te wensen en een mooi uiteinde van 2018!  

  

Met vriendelijke groet,  

Robert Sant  
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Praktijkvakken 
 

Algemene Techniek  

Hallo allemaal, het is buiten ietwat kouder geworden en als ik naar buiten kijk zie ik een 

laagje sneeuw. Gelukkig is het in het AT- lokaal altijd lekker warm en gezellig. De leerlingen 

uit de eerste groepen zijn bezig met het maken van het pennenbakje, een goede meetoefening 

voor het schaakbord dat later gemaakt gaat worden.. Ook hebben we de fietsverlichting van  

de 1e klassen nagekeken en gerepareerd, er is nu niemand meer die zonder licht naar school 

fietst!  

 

 
 

In november zijn we met de 1e klassen naar de Techniek Driedaagse in Mijdrecht geweest. 

Om jongeren te enthousiast te maken voor kansrijke banen in de techniek, organiseren 

technische bedrijven, Gemeente De Ronde Venen en scholen deze driedaagse. De leerlingen 

konden hier met allerlei techniek kennismaken, van programmeren tot autobanden 

wisselen.De leerlingen waren hier zeer enthousiast over, er waren er veel die er wel wilden 

blijven,volgend jaar gaan we zeker weer! Hieronder een plaatje van een wand die daar 

stond,  vol banen in de techniek.  
 

 

 



 

12 
 

 

Kijk eens wat een prachtig versierde boom, uitgezaagd door de derdejaars modulegroep en 

versierd met engelen, kerstballen en kerstmannen gemaakt door de eerste jaarsgroepen.  
 

 

Klas 2 is met sleutelrekken en schatkistjes bezig en ook hier wordt de kerst zeker niet 

vergeten.  

 

 
De module techniek houtbewerking is aardig op weg met hun Stappenplan houtbewerking 1 

voor het branchecertificaat. 
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De module algemene techniek heeft zich beziggehouden met de schemerlamp en het krukje.  

 

 

Met de modulegroep zijn we ook nog even bezig geweest aan de Preventiekar van de 

gemeente Uithoorn. De leerlingen hebben gedeeltes van de stickers verwijderd een best 

lastige klus waar we nog steeds mee bezig zijn.  

Zoals je ziet zitten we hier niet stil!  

 

 

Ik wens iedereen prettige feestdagen en een voorspoedig nieuwjaar.  

Fijne vakantie, Dhr. de Boer  
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Handel en verkoop 

De afgelopen periode was bij Handel en verkoop even een overgangsperiode. Juf Lugthart is 

weer terug van zwangerschapsverlof. Bedankt juf Mulder voor alles wat u ons geleerd heeft 

bij Handel en verkoop!   

De 1e klassen werken hard om de manier van 

werken bij Handel zich eigen te maken. Dit is 

soms nog best ingewikkeld maar het gaat 

gelukkig steeds beter. De leerlingen kiezen iedere 

les een opdracht uit die ze willen doen. Ze 

kunnen nu kiezen uit: reclameposter maken, 

producten in een schap tekenen, cadeau 

inpakken, werken met de nieter en de ontnieter, 

een klant de weg wijzen in de winkel enz. Als ze 

deze opdrachten afgerond hebben mogen ze naar 

het volgende niveau.   

 

Voor iedere opdracht kunnen ze 1 – 5 sterren 

krijgen. Deze worden ook in Profijt gezet. U kunt 

thuis dus precies volgen welke opdrachten uw 

kind heeft gedaan en hoe hij/zij daarop heeft 

gescoord! Ook wordt iedere leerling op zijn/haar 

werkhouding beoordeeld. Daar wordt in Profijt 

ook een toelichting op gegeven.   

 

De 2e klassen gaan verder waar ze gebleven waren in hun map. Er hebben al een heel aantal 

leerlingen niveau 1 t/m 5 afgerond! Dit betekent dat zij hun BASIS certificaat hebben 

gehaald. Zij gaan bezig met niveau 6 t/m 10, het ORIENTATIE certificaat.   

De afgelopen weken hebben we voor basisschool het Duet sinterklaascadeautjes ingepakt. Dit 

waren er heel veel. Veel leerlingen draaien hun hand daar niet voor om, die kunnen zo snel en 

mooi inpakken! Top! Het Duet was er heel blij mee!   

De 3e klassen werken iedere donderdagmiddag bij de Jumbo. Daar lopen we als groep stage. 

Op de dinsdagmiddag werken we aan onze opdrachten uit de map, gaan we op excursie of 

hebben we een gastles. Binnenkort gaan we aan de slag met ons digitale portfolio. Daar gaan 

we alles wat we bij Handel en verkoop hebben geleerd en gedaan inzetten zodat we ons 

branchecertificaat kunnen halen!  

 

 
 

Met vriendelijke groet, Mw. Lugthart  
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Bouwtechniek  

Na het  afbreken  van de muurtjes zijn de leerlingen weer vol op bezig met het opbouwen. Dit 

gaat steeds beter en sneller, dit is leuk om te zien.   

 
Na de vakantie zullen de eerste leerlingen examen gaan doen voor het certificaat 

‘voorbereidend handelen’.   

Hierbij staat centraal dat de leerling weet hoe hij: specie moet maken, waar hij zijn stenen 

neer moet zetten, het spreiden van de specie en uiteraard zal de leerling moeten laten zien dat 

hij een stuk zelfstandig kan metselen.  

Ik ga ervan uit dat dit helemaal goed gaat komen. Ik heb een groep gemotiveerde harde 

werkers bij deze module bouwtechniek.   
  
  

Woontechniek  

Afgelopen tijd zijn wij vooral bezig geweest met schilderen. Hoe je hout voorbereid op het 

schilderen en het schilderen zelf.   

Dit is altijd handig om te weten als je bijvoorbeeld later op jezelf gaat wonen en graag een 

andere kleur deur/ kozijn wilt.   

 
Daarnaast hebben de leerlingen geleerd om kranen te vervangen, een toiletbril vervangen, 

muren witten en wat te doen wanneer de gootsteen verstopt raakt.   

Hiermee hoop ik dat de leerlingen wat zelfredzamer worden en goed voorbereid zijn op het 

  ‘volwassen’ leven.   
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Nieuws uit de Gymzaal 

 In de afgelopen periode hebben de leerlingen weer hard gewerkt tijdens de lessen 

lichamelijke opvoeding. In klas 4 hebben de leerlingen in de sportschool kennis gemaakt met 

bodypump, kickboksen en is er veel gezweet op de cardio apparaten. In klas 1,2 en 3 hebben 

de leerlingen weer verschillende onderdelen gedaan. Als eerst stond schommelen en 

ringzwaaien op het programma. Ook hebben we trampoline gesprongen en ook zijn er een 

hoop koprollen en salto’s gemaakt. De laatste paar weken hebben de lessen in het teken 

gestaan van volleybal. Bovenhands spelen, onderhands spelen, serveren en dat allemaal 

toepassen in een wedstrijd 4 tegen 4. De laatste week voor de vakantie staat in het teken van 

tokkelen. Iets waar veel leerlingen al naar uitkijken.   

Met keuzewerktijd hebben de leerlingen de afgelopen weken kennis gemaakt met freerunning. 

Springen, rollen, rennen en klimmen over verschillende obstakels. Elkaar helpen, elkaar iets 

leren en samen tot uitdagende bewegingen komen. Ook werd er een beroep gedaan op 

de  eigen creativiteit van leerlingen in het bedenken van bewegingen en het bouwen van een 

parcours.   

Na de kerstvakantie gaan de leerlingen die voor keuzewerktijd lichamelijke opvoeding kiezen 

een aantal weken naar de sportschool. Hier gaan ze kennis maken met verschillende sporten 

die je daar kunt beoefenen.  

In de reguliere lessen gaan de leerlingen aan de slag met de shuttle run test, een 

conditiecircuit, tennis, hoogspringen en turnen. Maar nu eerst even lekker twee weken 

vakantie!  

  

Met sportieve groet, mevrouw Redeker en mevrouw van Gils.   
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Beeldende vorming 

Bij beeldende vorming hebben alle leerlingen van klas 2 erg hard gewerkt.  

Ze hebben kleuren van de kleurencirkel geleerd en weten hoe ze met ‘primaire kleuren’ 

‘secundaire kleuren’ moeten mengen. Leuk voor u als ouder om dit eens te vragen aan uw 

kind of hij/zij nog weet wat primaire en secundaire kleuren zijn.   

Daarnaast hebben ze wat basiskennis geleerd over kunst en wat verschillende kunstenaars 

besproken en nageschilderd (Mondriaan, Picasso en van Gogh).   

 

Ik ben erg trots want het waren pittige opdrachten, maar alle leerlingen deden goed mee en 

hebben volgens mij ook daadwerkelijk wat geleerd.   

Ook hebben de leerlingen hele mooie gipshanden gemaakt! Wat een creativiteit heb ik hierbij 

gezien!   

 

Hier onder een aantal foto’s van de prachtige gipshanden!  

 
 

 

Keuzewerktijd beeldende vorming  

Bij de keuzewerktijd beeldende vorming hebben leerlingen geleerd om een echt mooi, groot 

schilderij te maken!   

Ik ben erg trots op de resultaten en op de manier waarop deze leerlingen dit aanpakken. De 

eerste lessen heb ik veel aandacht besteed aan hoe je een schilderij bedenkt en hoe je deze op 

de juiste manier opbouwt. De lessen daarna waren deze leerlingen erg zelfstandig en heerlijk 

bezig met schilderen.  

Er zijn hele mooie schilderijen, sommige waren helaas nog niet af en daarom zal er na de 

kerstvakantie nog een keuzewerktijd ‘schilderen’ komen in het kader van ‘gezonde school’. 

Door te schilderen en creatief bezig te zijn, krijg je een ontspannend gevoel en dat geeft 

ruimte in je hoofd  

Hier onder een voorbeelden van de schilderijen die af zijn.   
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Textiel  

De eerste groepen hebben een keer in de week twee lesuren textiel. We zijn begonnen met een 

opbergtas.    

Naaimachine inspannen en recht stikken, met de hand iets vastmaken, een koordje door een 

tunnel halen zijn een  paar  technieken doe we geoefend hebben.   

 

De opbergtassen  zijn inmiddels af. De tas mag aan het eind van het schooljaar mee naar huis. 

In deze tas bewaren zie hun werkstuk waar ze mee bezig zijn.  

 De meeste leerlingen zijn al met een kussen begonnen die versierd wordt met bijvoorbeeld 

een tekening of  lint .  

  

Tijdens keuze werk tijd hebben een aantal leerlingen een kerst sok gemaakt..   

  

Wij wensen u fijne feestdagen.   

 

   

 

Vriendelijke groeten,    
Mw. E. Scharroo, Mw. J. Rietberg  
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Digitale vaardigheden 

Hier het eerste nieuws uit het DiGi lokaal. Digi staat voor Digitale Vaardigheden. Dit is een 

nieuw vak dat opgezet is om de leerlingen meer te leren op digitaal gebied. Denk hierbij aan 

het omgaan met de computer en digitale veiligheid. Ook hebben we gewerkt met onderdelen 

die te maken hebben met digitale vrijetijdsbesteding. Wat kan je allemaal doen met de 

computer/tablet in je vrije tijd?  

  

De robots scheuren door de gangen, de Sint is via een Stop-Motion filmpje binnen gekomen 

en de Flappy Bird kerst games zijn geprogrammeerd via het online programma Scratch.  

  

  

  

  

 ARE YOU READY?  

  

Wij wel, voor de vakantie!  

  

Hele fijne feestdagen en tot volgend jaar!  

  

 
 

Mw. Scheltes 
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Kerstkaarten wedstrijd  

Afgelopen periode hebben de deelnemers van de kerstkaarten wedstrijd erg hard gewerkt aan 

het maken van de mooiste kerstkaart.  

De winnende kerstkaart zal namens de school naar andere scholen en bedrijven gestuurd 

worden.   

Dit jaar ben ik gestart met 18 leerlingen. Halverwege waren er al veel leerlingen afgehaakt 

vanwege de concurrentie, tijdsdruk of motivatie. Uiteindelijk vielen er ook nog een paar 

kaarten af, aangezien deze nog niet op tijd af waren.  

Uiteindelijk hebben 10 kaarten deelgenomen aan de wedstrijd.   

 

De winnende kerstkaart van het jaar 2018 was van Noa Miggels. Noa heeft een prachtig hert 

gemaakt in kerstsfeer.   

Op de tweede plek is geëindigd Rasul. Zij heeft een prachtige kerstman geschilderd en heeft 

gedurende de hele wedstrijd erg secuur gewerkt.   

Op de derde plek is Caithlinn geëindigd. Caithlinn wilde halverwege eigenlijk al opgeven 

omdat ze dacht dat ze ‘toch niet zou winnen’. Wat kan ze trots zijn met haar derde plek!  

Hier onder de winnende kerstkaarten. 
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En hier nog wat foto’s van de rest van de deelnemers: 

 

 

  



 

22 
 

Koken 

Jaar 1  

Wat een heerlijke periode is er aangebroken in de keuken! De geuren van koek- en 

speculaaskruiden vullen de school! De leerlingen zijn volop bezig met het maken van 

pepernoten en gevuld speculaas. Vanwege de nieuwe wet op de privacy plaatsen we enkel 

foto’s van leerlingen waarvan de ouders/verzorgers hiervoor schriftelijk toestemming hebben 

gegeven.   

We hebben een start gemaakt met het maken van verse soepen. De leerlingen hebben geleerd 

dat een groentesoep gemaakt met verse groente echt veel lekkerder en voedzamer is dan een 

groentesoep uit blik.   

 
Met de tweedejaars hebben we nog een heerlijk broodjes voor de lunch gemaakt; broodje 

shoarma en broodje tortilla. Dit viel erg in de smaak!    

We hechten veel waarde aan de gezondheid van onze leerlingen. Na de feestperiode werken 

we tijdens de kooklessen weer zoveel mogelijk met bruinmeelproducten. Witmeelproducten 

bevatten geen enkele voedingswaarde. Ook maken we zoveel mogelijk gebruik van vers fruit 

en verse groente tijdens onze kooklessen. Toch horen we regelmatig van leerlingen dat ze 

thuis geen fruit en groente hoeven te eten omdat ze dat niet lusten. Hier op school hanteren we 

de afspraak dat ze één ingrediënt mogen weglaten en proeven is verplicht.   

 

Jaar 2   

Tijdens de afgelopen lessen hebben de tweedejaarsleerlingen ook de zoete heerlijkheden 

gemaakt die horen bij Sint en Kerst. Dat viel in de smaak! De leerlingen mogen hun gemaakte 

heerlijkheden altijd meenemen naar huis maar we zagen dat tijdens de pauze vaak al veel 

werd opgegeten en uitgedeeld. Leuk om te zien!   

We hebben verder geoefend met deegjes zetten en verwerken tot een worstenbroodje en een 

broodje kaas-ui.   

 
De komende weken gaan we verder werken aan het maken van gezonde avondmaaltijden. 

Sommige tweedejaarsleerlingen geven aan thuis niet te koken. Toch zou het goed zijn voor de 
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ontwikkeling dat leerlingen op vaste basis ook thuis avondmaaltijden gaan koken. Het plezier 

in koken wordt ook vergroot als de leerlingen meer zelfvertrouwen krijgen.   

  

De leerlingen uit het tweede jaar mogen aan het einde van het schooljaar kiezen voor een 

module voor het derde jaar. Tijdens de komende kooklessen zal ik veel info geven over het 

werken in de horeca, de module en de bijbehorende cateringopdrachten. We hopen zo de 

leerlingen een weloverwogen keuze te kunnen laten maken.   

 

Module Horeca  

De laatste periode hebben de leerlingen van de module Horeca hard gewerkt aan hun kook en 

serveer kunsten. We hebben een paar catering opdrachten succesvol afgerond. Bij deze 

opdrachten kunnen de leerlingen koken voor anderen; hierbij zijn hygiëne, kooktechnieken, 

presentatie en serveren van groot belang. Natuurlijk hebben we ook veel geoefend met de 

verschillende snij- en kooktechnieken. In januari zullen we gaan focussen op de examens. Dus 

veel oefenen in de kerstvakantie.  

Sinds kort zijn er ook een paar bovenbouw leerlingen die module Horeca volgen op dinsdag, 

hierbij werken we aan certificaat ‘Werken in de Keuken’ en ‘Bediening Assistent’. Zij zijn 

zeer gemotiveerd en werken hard.   

 
 

Onze kantine is onlangs gekeurd door de brigade van het Voedingscentrum. We hebben de 

Gezonde Schoolkantineschool GOUD gehaald! Daar zijn wij trots op! We zorgen hiermee 

voor verantwoorde keuzes in ons aanbod.   

  

Tip voor als je je verveelt in de vakantie; kijk eens naar de vlogs van Rens Kroes op Youtube. 

Enthousiast vertelde vlogs, waarin ze vertelt over haar gezonde leefstijl en bijbehorende 

recepten. Erg leuk!! Daarnaast is Foodtube ook een aanrader. De filmpjes op dit kanaal 

worden gemaakt door echte chefkoks! Dit biedt uitdagende recepten!  

Team Koken wenst iedereen heerlijke kerstdagen toe en een smakelijk 2019!  

  

Mw. Beeris, Mw. Scheltus, Mw. Hetinga, Mw. Oehlers, Mw. Wessels  
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Verzorging   

 

Jaar 1  

De leerlingen van de eerste klas hebben de laatste tijd veel geleerd over huidverzorging en 

haarverzorging. Ze hebben zelfs in onze kapsalon haren bij elkaar mogen wassen, zo leren de 

leerlingen stap voor stap kennis maken met de vele mogelijkheden in de zorg en welzijn. In 

het nieuwe jaar zullen zij zich verder verdiepen in zelfzorg en gaan ze leren over 

schoonmaken. Dat wordt dus veel oefenen thuis.   

                                     

Jaar 2  

De tweede klassen hebben afgelopen periode veel gewerkt aan hun keuzeopdrachten; 

babyzorg, lichaamsverzorging, schoonmaken, de was, ouderenzorg enz. De leerlingen maken 

zelf een keuze uit de verschillende onderwerpen en kiezen de opdrachten die ze willen leren.   

We zijn ook begonnen met de thema ‘Genotsmiddelen’, in het bijzonder ‘Alcohol’. De 

leerlingen leren de risico’s van alcohol zodat ze de juiste keuzes kunnen maken als ze ouder 

zijn.   

De leerlingen van Keuzewerktijd Beauty hebben veel geleerd over handverzorging en gel-lak 

aanbrengen. Ze hebben goed hun best gedaan, Ga zo door!  

                                       

Module  

De moduleleerlingen zijn hard op weg met oefenen voor hun schoonmaakcertificaat. We 

oefenen met stofwissen, sanitair en interieur. Na de kerstvakantie komt daar nog moppen bij. 

We bepalen middels een oefenexamen welk examen we aanvragen. Dit kan zijn een 

schoolexamen met de eigen docent of een examen via de brancheorganisatie. Daarover in de 

volgende nieuwsbrief meer. De leerlingen kunnen het onderdeel sanitair al bijna zelfstandig. 

Knap hoor! Ga zo door!  

De groepsstages zijn in volle gang. We hebben de bewoners van zorgcentrum Zonnehuis 

Westwijk geholpen met het maken van creatieve kerstknutsels en kerstkaarten. Ook hebben 

we geholpen tijdens de dierenmiddag.   
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Tijdens de module Verzorging gaan we ook helpen bij verschillende cateringopdrachten. De 

eerste opdracht hebben de leerlingen inmiddels gehad. De leerlingen hebben een zeer grote 

groep collega-docenten van andere scholen bij ons op school mogen ontvangen voor een 

studiemiddag. De leerlingen hebben hard gewerkt! Na afloop werden ze bevolen onder de 

complimenten van onze gasten.   

Meiden, jullie hebben het top gedaan!  

De leerlingen oefenen ook met het onderdeel Beauty; georganiseerd door mw. Beeris. Zij is 

gediplomeerd schoonheidsspecialist en geeft de leerlingen les in o.a. basismake-up.   

  

Kortom de leerlingen van de module Verzorging werken hard aan alle onderdelen. Top! Ga zo 

door!  

  

Wij wensen iedereen een fijne kerstvakantie en een goed oud en nieuw!  

  

Groeten van het team Verzorging;  

  

Mw. Beeris, Mw. Oehlers, Mw. Wessels  
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Groen 

De tuin  

De tuin is weer helemaal winter klaar gemaakt door de leerlingen. De eerste klassen hebben 

een stukje theorie gehad over het planten van  bloembollen en daarna hebben ze deze geplant 

in leuke figuren. In het voorjaar zal dat een mooi bloemen spektakel zijn!  

Keuze Werk Tijd (KWT)    

Met klas 1 en 2 hebben we de afgelopen periode lekkere gebakken tijdens de kooklessen. Met 

de derde klas zijn we erg druk geweest met het versieren van de school voor de kerst.   

Interne stage en module 

Samen met interne stage en een aantal leerlingen van de module groen zijn we naar de 

kringloopwinkel Ceres geweest om daar te helpen met het opzetten van de kerstbomen. Ze 

waren super blij met de inzet van onze leerlingen!  

De module groen heeft samen met de bewoners van het Zonnebloem kerststukjes gemaakt. De 

bewoners vonden het super leuk. De leerlingen hebben de ouderen goed op weg geholpen.  

Vakantie 

In de vakantie zullen de dieren gezellig op vakantie gaan bij leerlingen. Zo gaan Richard en 

Loena naar Joeri uit 1C, Hammie gaat naar Britt van de Linie en Stip en Gucci gaat met Jade 

uit 3A mee.  

We wensen u alvast  prettige feestdagen toe.  
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Vakanties 2018-2019  

  

Kerstvakantie ma 24-12-2018 t/m vr 04-01-2019  

Voorjaarsvakantie ma 18-02-2019 t/m vr 22-02-2019  

Pasen vr 19-04-2019 t/m ma 22-04-2019  

Meivakantie di 23-04-2019 t/m vr 03-05-2019  

Hemelvaart do 30-05-2019 t/m vr 31-05-2019  

Pinksteren ma 10-06-2019  

Zomervakantie  ma 15-07-2019 t/m vr 23-08-2019  

 

 

 


