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Nieuws

Inhoud

Open dag
Met onze mooie gele foodtruck op het plein kregen
alle bezoekers een warm welkom met een heerlijk
kopje koffie of chocolademelk.
Wij kunnen terugkijken op een zeer geslaagde
avond.
Schoolfeest
Er is gedanst, hard meegezongen, gelachen en er
stond zelfs een fotobooth om de leukste Valentijns
herinneringen te maken.
Een fotobooth maakt foto's die je meteen op een
leuke manier uitgeprint meekrijgt.
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Oftewel ook dit feest kan weer in de boeken als
geslaagd!

Agenda

Dansworkshops
Op vrijdag 28 februari verzorgde productiehuis
Halte 6 workshops dans voor onze 1e en 2e jaars
leerlingen. Productiehuis Halte 6 verzorgt dans en
theater op locatie voor bedrijven en scholen.
De vier workshops in de dansstijl urban/ hiphop
werden met veel vaart en enthousiasme tijdens de
gymles gegeven door danseres en docente Ymke
Fros. Iedereen ging los in een te gek uur vol
muziek, ritme en dans! Op muziek die de leerlingen
aansprak, werden ze uitgedaagd om creativiteit en
energie om te zetten in beweging.
Het waren uitdagende, leerzame en vooral superleuke workshops!
Sector Techniek last de eindjes aan elkaar
De leerlingen van de sector klas Techniek hebben
leren lassen! Er zijn verschillende technieken maar
de focus lag nu op MAG-lassen (Metal Active
Gas). Na enkele uurtjes hadden ze het MAGlassen al aardig goed onder de knie. Ze hebben
niet alleen wat geleerd, maar ze vonden het ook
hartstikke leuk.
Er zaten wat laskanjers tussen!
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28 februari
Lj 1/2 Dansworkshop
Lj 4/5 Siriz preventie lessen
3 maart
Lj 2 On Stage
beroepenfeest
10 maart
Lj 1 NS Luisteris
12 maart
Lj 1 Bliksemstage
13 maart
Lj 2 Social detectives
Lj 1 Studio Flits
19 maart
Beroependag OnStage
26 maart
Lj 4 en 5 Activiteitendag

Het regent geen zonnestralen maar wel certificaten en diploma’s
•

3 leerlingen hebben tussentijds examen praktijkonderwijs gedaan en
hebben dit alle drie afgesloten met een diploma.
• 2 leerlingen van de sector handel & verkoop hebben hun certificaat
logistiek behaald.
• 2 leerlingen van de sector handel & verkoop hebben hun certificaat
werken in de winkel behaald.
• 10 leerlingen van de sector verzorging hebben een certificaat voor
schoonmaak-onderhoud (traditioneel/ microvezel) behaald.
• 4 leerlingen van de sector horeca hebben het certificaat HACCP
Hygiëneplan keuken behaald.
• 3 leerlingen hebben via school hun theorie voor het scooterrijbewijs
behaald.
De maand februari kan een geslaagde maand worden genoemd en natuurlijk
de felicitaties voor alle geslaagden.

Corona virus: Voorkomen is beter dan genezen

Vanuit de GGD hebben wij doorgekregen dat er geen maatregelen nodig zijn
op scholen. Er is ook geen reden om leerlingen niet naar school te laten gaan.
Voor geverifieerde en actuele informatie over het coronavirus en de
(landelijke) aanpak verwijzen wij u naar: www.rivm.nl
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