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Nieuws

Inhoud

Met de start van 2019 heeft de Linieflits, na een
make-over, een verfrissende nieuwe look
gekregen.

Vernieuwde Nieuwflits
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Gouden Schaal
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Tevredenheidsonderzoek 1
Gouden Schoolkantine schaal
Op de valreep vond in 2018 de uitreiking van de
Gouden Schoolkantine schaal plaats. Wij hebben
aan het Voedingscentrum aangetoond dat onze
schoolkantine gezond is ingericht. Er is hard
gewerkt om de kantine gezonder te maken. Een
gezonde uitstraling en een gezonder aanbod staan
centraal in onze schoolkantine.

IOP en Tevredenheidsonderzoek
Wij hebben velen van u deze week op school
mogen ontvangen voor het bespreken van de
individuele ontwikkeling van uw zoon/dochter/pupil
als onderdeel van het onderwijsperspectiefplan
(OPP). Velen van u hebben deelgenomen aan het
tevredenheidsonderzoek van Prozo t.b.v. de
kwaliteit van ons onderwijs. Leerlingen en
medewerkers nemen dit schooljaar ook deel aan dit
onderzoek. Op Vensters voor Verantwoording kunt
u de resultaten van eerder onderzoek zien.
Leerlingen nemen jaarlijks deel aan dit onderzoek.
Ouders en medewerkers elke 2 jaar.
Namens de Kwaliteitsbeleidsgroep bedanken wij u
voor uw medewerking!
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Agenda
4 en 5 februari
Cito en NIO toetsen
4e/5e jaars
7 februari
Open Dag

VO Crossfit
Met trots kunnen wij u melden dat wij vanaf deze
week de allereerste school in Nederland zijn met
een eigen Crossfitbox, genaamd: VO Crossfit.
Fit Happens op Praktijkschool De Linie!
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14 februari
Theatervoorstelling
16 – 24 februari
Voorjaarsvakantie

Foodtruck
Voor de kennismaking met de Horeca, waarin veel werk is voor onze leerlingen,
heeft de school een nieuw en uniek onderwijsmiddel: een foodtruck!
Met deze truck gaan de leerlingen onder begeleiding van een vakdocent naar
markten, evenementen e.d. De producten zullen door de leerlingen zelf worden
gemaakt, uitgeserveerd en verkocht aan klanten. Denk hierbij aan belegde
broodjes, soep, luxe variaties van koffie enz.
Leerdoelen zijn samenwerking, verantwoordelijkheid, contact met publiek,
organiseren, bedienen, omgaan met werkdruk en geld, hygiënisch werken en
voedselbereiding.
De foodtruck geeft de leerlingen voldoening, trots en het vertrouwen dat nodig
is om zelfstandig te kunnen werken.
Wij staan op dinsdag op de markt bij het winkelcentrum Paradijs in Hoofddorp.
Afgelopen dinsdag was de eerste keer en het was een groot succes!
Komt u ook gezellig een heerlijk kopje koffie halen?

Open Dag
7 februari van 17.00-19.00 uur hebben wij weer Open Dag en rekenen wij weer
op de beste ambassadeurs en dat zijn onze leerlingen.

Buggy
Wij hebben er een nieuwe aanwinst bij in de school.
Bij Techniek staat een buggy in het lokaal.
Alle technieken komen aan de orde, van sleutelen aan de motor tot de remmen.
Er valt weer een hoop nieuws te leren!

Cursussen
De leerlingen van klas 4 en 5 hebben de mogelijkheid om zich in te schrijven
voor het heftruck certificaat, het bromfiets-theorie-examen en auto-theorieexamen. Zij kunnen zich aanmelden bij hun mentor.
Leerlingen uit klas 3 kunnen meedoen met het bromfietstheorie-examen. Zij
kunnen zich aanmelden bij hun mentor.
Op 4 en 5 februari hebben de 4e en 5e jaars leerlingen reanimatiecursus.

CITO en NIO toets
De leerlingen van de klassen 4 en 5 hebben op 4 en 5 februari de CITO en de
NIO toets.

Personeel
Mw. v.d. Bergh gaat half februari met zwangerschapsverlof en wordt
vervangen door Mw. Schonk. Wij zijn blij met de komst van de nieuwe collega
en verheugen ons op de samenwerking.
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