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Nieuws

Inhoud

Open Dag
6 februari van 17.00-19.00 uur hebben wij weer
Open Dag en rekenen wij net als altijd op de beste
ambassadeurs en dat zijn onze leerlingen.
Op het schoolplein komt onze mooie school/foodtruck voor het eerst in actie en kunnen bezoekers
van de Open Dag daar een heerlijk kopje koffie
krijgen.

Workshops Braziliaanse percussie
Trommel geluiden door de school en het gevoel
van Braziliaans carnaval!
Deze week hebben alle klassen in de gymzaal
een workshop Braziliaanse percussie gehad. Na
een korte introductie van de instrumenten en
kennis te hebben gemaakt met de verschillende
ritmes mochten de leerlingen zelf aan de slag. Het
resultaat was een swingend geheel.
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Agenda
Heel Holland bakt in het klein
De school rook heerlijk, hoe kan het ook anders
als ze in de keuken overheerlijke kleine
appeltaartjes staan te bakken. Zo doen wij ook
nog eens iets anders met ons gratis schoolfruit.

Collecteren
Op school zetten wij ons in voor de hersenstichting. De hersenstichting doet o.a. onderzoek
naar ADHD, autisme, depressie, dyslexie,
epilepsie, PDD-NOS en verslaving.
In de week van de hersenstichting hebben wij
gecollecteerd rondom school. Heel leerzaam
natuurlijk, de leerlingen leren hoe zij zich netjes
moeten voorstellen en om een bijdrage te vragen.
Zij zijn concreet bezig met iets dat echt ergens om
gaat en ze voelen tegelijkertijd wat het is om
sociaal betrokken te zijn.
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5 februari
Lj 2 voorbereiding
On Stage met acteurs
6 februari
Open Dag
17.00 – 19.00 uur
13 februari
Schoolfeest Valentijn
15 t/m 23 februari
Voorjaarsvakantie
28 februari
Lj 1/2 Dansworkshop
Lj 4/5 Siriz preventie lessen

Bromfietstheorie
De eerste stap is gezet.
Na 4 ochtenden theorieles van een instructeur van rijschool Brinkman in
Haarlem en natuurlijk vele uren oefenen zijn er vier leerlingen geslaagd voor
het theoriegedeelte van het bromfietsrijbewijs.
Gefeliciteerd !!!!!!!

Nu alleen nog het praktijkgedeelte.

Schoolfeest
Save the date!
13 februari 2020 is de datum voor ons volgende schoolfeest.
Het thema is, hoe kan het ook anders,

Valentijn.

Medezeggenschapsraad zoekt ouder!
Aan het einde van dit schooljaar gaat mijn dochter De Linie verlaten, op weg
naar een nieuwe fase in haar leven. Ik verlaat De Linie met haar, dat wil
zeggen; ik maak plaats voor een nieuwe ouder in de MR.
Als ouder van een nieuwe leerling wilde ik vier jaar geleden graag meer weten
over het praktijkonderwijs, wat ik kon verwachten van deze school en hoe mijn
kind geholpen zou worden in haar ontwikkeling. Natuurlijk kreeg ik die
informatie via de mentoren en docenten, maar door mijn lidmaatschap van de
MR heb ik nog veel meer geleerd over De Linie.
Over de zorgvuldigheid en bevlogenheid waarmee leerlingen worden begeleid
door de docenten, over de plannen en ideeën die daar achter zitten. Over de
moeite die het kost om een school met kleine klassen en individuele aandacht
te kunnen blijven. Over de vasthoudendheid die nodig is om dit hopelijk ook in
de nieuwbouw terug te laten komen. Over de manier waarop er, bijvoorbeeld
via de leerlingenraad, naar leerlingen geluisterd wordt. En ja, ook over het
geld dat nodig is voor een school en de regels die erbij horen.
Is uw interesse gewekt om mijn plaats in te nemen volgend schooljaar en met
Marco van der Pijl de oudergeleding van de MR te vormen? Mail ons dan!
Het kost u ongeveer 5-6 keer per jaar vergaderen en wat tijd om die
vergaderingen voor te bereiden. U krijgt de mogelijkheid om cursussen te
volgen om alles te leren over het werk van de MR, maar leren in de praktijk
(hoe kan het anders op deze school) kan natuurlijk ook! U kunt ook eens een
vergadering bijwonen om te ervaren wat de MR doet. Marco of ik willen u er
natuurlijk ook over vertellen. Aanmelden voor de MR of meer weten?
Mail ons op mrdelinie@gmail.com of via de voorzitter dhr. Goesten.
Hartelijke groet,
Manon Prieckaerts
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