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Nieuws

Inhoud

Linie's frightnight
Een halloweenparty in de school?
Er is gegild, geschreeuwd, gelachen en gedanst.
De spooktocht door de gymzaal was een groot
succes. Leerlingen en docenten hebben zich
helemaal uitgeleefd op het thema waardoor het
echt een frightnight is geworden.
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Agenda
Koffieochtend
Dinsdag 1 oktober 2019 was er een zeer geslaagde
kick-off met gezellige visite, overheerlijk taarten en
geweldige donaties. De stand voor de Clini Clowns
staat nu al op € 244,75!

5 november
Nationaal schoolontbijt
Studiemiddag
LL vrij vanaf 12.00 uur
7 november
Theatervoorstelling Close

Nationaal Schoolontbijt 5 november
Is het overslaan van een ontbijt erg?
Jazeker! Het is heel belangrijk om de dag te
beginnen met een ontbijt! Doe je dat niet, dan komt
je spijsvertering niet op gang en is de kans groot
dat je je in de kantine laat verleiden tot een
ongezonde snack.
Op 5 november wordt hier landelijk extra aandacht
aan gegeven. Ook wij doen mee aan het Nationaal
Schoolontbijt op 5 november om 9.00 uur. Gezellig
en gezond ontbijten op school. Net als op
duizenden andere scholen in Nederland.
Eet smakelijk!

11-15 november
Lj 1 t/m 3 Afname CITO
13 november
Lj 1 en 2 Mediafestival
18 en 21 november
Schoolfotograaf
21 november
Lj 2 Bliksemstage
25 en 28 november
Lj 4/5 Gastles Moneyways
25 november
Studiemiddag
LL vrij vanaf 12.00 uur
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Voorlichting Bureau Halt
Alle 1e en 2e jaars leerlingen hebben voor de herfstvakantie een voorlichting
gehad over online pesten. De leerlingen wisten prima terug te koppelen dat
online pesten, ook wel cyberpesten genoemd, zeker niet leuk is.
Wat soms heel onschuldig begint, kan hele vervelende gevolgen hebben.
Ze hebben o.a. geleerd hoe je online pesten kunt voorkomen door:
* Te zorgen dat je profiel op privé staat;
* Mensen die je pesten te blokkeren;
* Geen foto’s van jezelf te posten omdat die verwerkt kunnen worden;
* Nooit naaktfoto’s te sturen aan iemand.
Was het u bekend dat 75% van de jeugdcriminaliteit wordt gepleegd in
groepsverband of onder invloed van groepsdruk? De 3e jaars leerlingen
hebben ervaren wat groepsinvloed is en geoefend met vaardigheden om met
negatieve groepsinvloed om te gaan.
Het was een geslaagde ochtend vol leerzame voorlichtingen.

Schoolfruit
Naast de Gouden Schaal van de gezonde school, is onze school nu ingeloot
bij het EU-Schoolfruit.
EU-Schoolfruit stimuleert leerlingen op school fruit te eten. 20 Weken lang
krijgen wij iedere week 3 porties groente en fruit voor alle leerlingen. En dat
helemaal gratis dankzij financiering vanuit de Europese Unie.
Mocht u hier meer over willen lezen, kunt u deze site bekijken
https://www.euschoolfruit.nl/nl/schoolfruit.htm

3e jaars leerlingen op pad
De vrijdag voor de herfstvakantie was de afsluitdag van de introductieperiode
stage voor de derde klas. Op deze dag lieten zij door zelfstandig reizen zien
wat zij allemaal geleerd hebben in deze periode.
En het is gelukt! Ok, niet iedereen stapte bij precies de goede halte uit of
hielden de plattegrond op z’n kop en liepen daardoor verkeerd, maar iedereen
is wel aangekomen op de plaats van bestemming én ook weer op school!
Ook zijn er leerlingen naar het museum geweest of naar een bouwbedrijf, ook
zelfstandig natuurlijk. Weer een stap verder in hun ontwikkeling!

Personeel
14 oktober is Dhr. Vermeulen vader geworden van dochter Fien.
Met moeder en dochter gaat alles goed.
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