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Nieuws

Inhoud

Afsluiting schooljaar
Het was een prachtig schooljaar. Maar sinds half
maart toch heel anders dan wij ons allemaal
hadden voorgesteld. Scholen gesloten, onderwijs
op afstand, een beperkte herstart. Niet ideaal voor
leerlingen, ouders en collega’s. Iedereen heeft een
grote inspanning geleverd in een bijzondere
situatie met beperkende maatregelen. We mogen
trots zijn op het resultaat. Het schooljaar is op
gepaste wijze afgerond met een gezellige en
sportieve activiteit voor de leerlingen en personeel.
Het team van Praktijkschool De Linie wenst u een
fijne zomervakantie.

WisCollect
Tot nu toe werd het verzoek tot de vrijwillige
ouderbijdrage of schoolkampen u per brief of email
vanuit de school aangeboden. De betaling daarvan
kon via een overschrijving plaatsvinden. Volgend
schooljaar stappen we over naar nieuwe en
gebruiksvriendelijke software voor het innen van de
ouderbijdrage, te weten WisCollect.
WisCollect werkt heel eenvoudig en biedt
daarnaast veel mogelijkheden en geautomatiseerde administratieve afhandeling voor de
school.

Kluisjes
Met ingang van volgend schooljaar zullen alle
leerlingen van de onderbouw kosteloos een kluisje
krijgen. De borg voor de sleutel loopt via de
mentoren. Leerlingen die dit schooljaar reeds een
kluisje hadden, hoeven niet nogmaals de borg te
betalen.
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Agenda
Maandag 17 augustus
Leerlingen vrij
Dinsdag 18 augustus
1e jaars – 9.00 uur
activiteiten dag
2e en 3e jaars – 8.20 uur
Rooster ophalen
4e en 5e jaars
9.00 uur 4A, 4B/5B 4C
10.00 uur 4D, 4E
11.00 uur 5A, 5C
12.00 uur 5D, 5E
Woensdag 19 augustus
1e, 2e en 3e jaars
Les volgens rooster

Sollicitatietraining
Wat hadden de 3e klassers geluk dat ze weer naar school mochten! In februari
en maart was hard gewerkt aan de voorbereiding van de sollicitatie training. Er
waren leuke en passende vacatures gezocht, iedereen had een CV gemaakt
en een oefen sollicitatiebrief geschreven. Maar toen kwam de Corona lock
down. Het was dus even spannend of de voorbereidingen niet voor niets waren.
Maar gelukkig konden we op 17 juni toch de sollicitatie gesprekken in het echt
oefenen. Er waren mensen uit het bedrijfsleven om de gesprekken mee te
voeren, super spannend en net echt!
‘s Morgens waren het een meneer van ABN AMRO en een mevrouw van een
steigerbouwbedrijf, ‘s middags een meneer die op de beurs werkt en een
mevrouw die mensen coacht voor ze gaan solliciteren. Iedereen deed erg goed
mee en de “werkgevers” waren verrast door de leuke gesprekken en de goede
voorbereiding. Top gedaan dus 3A en 3B, dit helpt je vast bij je volgende stageof sollicitatiegesprek!

Start nieuwe schooljaar
Praktijkschool De Linie start na de zomervakantie met 164 leerlingen.
De voorbereidingen zijn in volle gang op basis van een regulier rooster. In de
hoop dat we ook zo kunnen starten in augustus.
Begin september krijgen alle leerlingen een nieuwe schoolgids mee met voor u
belangrijke informatie over het onderwijsprogramma, financiën, personeel en
de schoolorganisatie in het algemeen.

Personeel
Het is tijd om collega’s uit te zwaaien en te verwelkomen. Na 13 jaar gaat
Mw. van Praat onze school verlaten. Vol enthousiasme gaat zij een nieuwe
uitdaging aan: studeren en lesgeven in het AVO. Wij zijn haar zeer erkentelijk
voor haar inzet en bijdrage aan de ontwikkeling van onze school.
Mw. Kok heeft de mogelijkheid om dichter bij huis te gaan werken goed benut.
Maar dat betekent dat ook zij helaas onze school gaat verlaten.
Wij wensen beide collega’s veel succes voor de toekomst.
Er komen nieuwe collega’s ons team versterken.
Mw. Sloeserwij, orthopedagoog, Mw. Jansen, mentor leerjaar 3 en dhr. Van
der Linden, conciërge.
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