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Koffieochtend
De koffieochtend is net als ieder jaar de kick-off
voor het inzamelen van geld voor een goed doel.
De leerlingen bakken taart, zetten een kopje koffie
of thee en nodigen u uit!
In ruil voor een ochtend gezelligheid en iets
lekkers vragen we de gasten om een vrijwillige
bijdrage voor het goede doel van dit jaar: Clini
Clowns. Zo snijdt het taartmes aan twee kanten.
Hierbij nodigen wij u van harte uit voor de koffieochtend met taart en gebak op:
Dinsdag 1 oktober van 10.00 uur tot 11.00 uur.
De koffieochtend vindt plaats in de aula van
Praktijkschool De Linie aan de Hoofdweg.
Week Tegen Pesten
Deze week is de Week Tegen Pesten gestart.
Ieder jaar wordt een ander thema uitgekozen. Dit
jaar is het thema:
‘Wees een held, met elkaar’!
Samenwerking met de hele groep staat centraal.
Met elkaar zorg je voor een goede sfeer en
Ontstaat er minder behoefte om te pesten.
Iedereen die een positieve bijdrage levert aan de
groep is een held: docent én leerlingen.
In alle klassen is hier deze week extra aandacht
aan besteed.
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Agenda
30 sept en 2 okt
IOP gesprekken

Informatieavond 12 september
Zowel op de hoofdlocatie alsook op locatie Pax

1 oktober 10.00–11.00 uur
Koffieochtend

was de opkomst zeer goed. Er is kennis gemaakt
met de mentoren en enkele docenten. Naast een
algemene introductie en de werkwijze in de
klassen, heeft de medezeggenschapsraad verteld
over hun rol in de school. Een belangrijk punt was
de ouderbijdrage: zonder deze bijdrage kunnen
verschillende activiteiten niet plaatsvinden. U kunt
uw bijdrage alsnog overmaken.
Als school vinden we het belangrijk dat de relatie
met u als ouder goed is en de lijntjes met de
mentor kort zijn.

7 oktober vanaf 12.00 uur
Studiemiddag

1

15 oktober
Lj 1 en 2 Online veiligheid
19 – 27 oktober
Herfstvakantie
31 oktober
Schoolfeest Halloween

Als er zich thuis iets afspeelt waar wij van op de hoogte moeten zijn, wilt u dan
a.u.b. contact opnemen met de school?
Komende week vinden de IOP-gesprekken plaats. We hopen u dan weer te
kunnen ontmoeten.
Medezeggenschapsraad (MR)
Zoals u wellicht gehoord heeft tijdens de kennismakingsouderavond, is de MR
van onze school op zoek naar ouders die mee willen denken over verschillende onderwerpen die belangrijk zijn voor het goed functioneren van onze
praktijkschool.
De MR bestaat nu uit 2 personeelsleden: Dhr. Goesten (voorzitter) en Dhr.
Hagendoorn (secretaris) en 2 ouders: Mevr. Prieckaerts (moeder van 5e klas
leerling) en Dhr. Van der Pijl (vader van 2e klas leerling)
Aan het eind van dit schooljaar gaat Mw. Prieckaerts onze MR verlaten en
daarom zijn wij op zoek naar nieuwe ouders die interesse hebben voor de
Medezeggenschapsraad van onze school. Er wordt 5 keer per schooljaar op
vastgestelde data vergaderd. Geïnteresseerden kunnen een MR vergadering
bijwonen.
U kunt zich aanmelden via het e-mailadres van de MR: MR.deLinie@gmail.com

Excursie Den Haag
Ook dit jaar stond het weer op het programma van de derde jaars: De
excursie naar Den Haag!
Spannend hoor, uitzoeken hoe je met de trein naar Den Haag moet, waar het
station in Hoofddorp is en hoe je moet overstappen. Maar het is allemaal weer
gelukt! Het was weliswaar geen stralend weer, maar de pret was er niet
minder om. Een deel van de groep heeft een presentatie gehad bij Prodemos,
het educatie centrum van de regering. De rest heeft de route van de glazen
koets gelopen en de mooie gebouwen in de stad bewonderd. Alle leerlingen
hebben vragen beantwoord over onze regering en ons koningshuis. Kortom,
niet alleen een leuke dag, ook nog eens leerzaam!
Deze excursie is een samenwerkingsopdracht van CuMa en stage
voorbereiding -> zelfstandig reizen.
Voor leerlingen (én soms ook voor hun ouders!) een grote stap in hun
zelfstandigheid en het vergroten van hun horizon.
Stage
De 4e en 5e klassers en de docenten zijn weer vol enthousiasme begonnen
dit schooljaar. Bijna alle leerlingen zijn gestart op hun stage. Dat is dus goed
nieuws!
Bromfietsrijbewijs
Er is zijn 10 leerlingen uit de bovenbouw die zich hebben opgegeven om deel
te nemen aan het oefenen en behalen van het bromfietsrijbewijs. Ze zullen in
de praktijk op een parkeerplaats in Zandvoort gaan oefenen onder begeleiding
van de rijschool. Daarnaast krijgen ze een aantal theorielessen op school. De
data hiervoor volgen nog.
Heftruckcertificaat
De inschrijving voor het behalen van een heftruckcertificaat staat open.
Gegadigden kunnen zich bij Dhr. Kalkman aanmelden. Voor het werken in de
Logistiek is dit een handig certificaat. Er is momenteel veel werk in de
Logistiek!
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