
MIJNNIEUWSBRIEF      
  

Hier volgt de tweede nieuwsbrief van cursusjaar 2017-2018: 
  
 

        
- De actie voor je fietsverlichting van de ANWB is weer geweest. 

Belangrijk, dat jij gezien wordt op je fiets! 
 
- De stormbaan en de gastlessen van Tactus over drank(misbruik) en social 

media zijn geweest. Ook de ouderavond ging over social media. Leerzaam!  
 

- Het schoolfeest was op donderdag 14 december. Het was weer erg 
gezellig. Fijn, dat jij er ook was! 

 
- Woensdag 20 december is er Kerstviering in de aula van school voor de 

leerlingen. 
 

- Donderdag 21 december is er voor jullie, leerlingen uit de klassen 1, 
schoolschaatsen in het centrum van Harderwijk. Lekker sportief een 
uurtje op de schaats . 

 
- Vrijdag 22 december is het Kerstontbijt. Dis dag begint de school dus om 

9.30 uur met een ontbijt! Daarna doen we gezellige kerstactiviteiten en 
zijn we om 12 uur vrij. 

 
- Direct na de Kerstvakantie, dus maandag 8 en dinsdag 9 januari ben je 

vrij! Er zijn dan leerlingbesprekingen op Mijnschool. Heb je stage, dan 
gaat dat natuurlijk wel door! Eemhof en PMT gaan deze dagen niet door. 

 
- Ook in de nieuwe periode gaan we door met de gezonde school. Er zal een 

steeds gezonder aanbod komen in de kantine. En elke week is er ook weer 
in de klassen 1 en 2 schoolfruit. Lekker gezond! 

 
- Dinsdag 23 januari is de Open Avond op Mijnschool. Altijd een druk 

bezochte avond door toekomstige leerlingen en hun ouders. 
 
 
 



 
- De coaching dagen voor de nieuwe periode zijn maandag 29, dinsdag 30, 

woensdagmorgen 31 januari (tot 10.30 uur).  Zoals je weet duurt zo’n 
gesprek ongeveer een uur. Je krijgt hiervoor een uitnodiging. Op de dagen 
dat je geen gesprek hebt, ben je vrij. Maar………. de opleidingen, PMT en 
de stages gaan wel door! 

 
- Woensdag 31 januari starten de lessen om 10.55 uur. 

 
- In de week van 12 februari krijg jij je eerste rapport. Hierna volgen de 

rapportbesprekingen met je ouders/verzorgers. 
 

- De voorjaarsvakantie is van maandag 26 februari tot en met vrijdag 2 
maart. 

 

- We ontvangen van je ouders vaak keurig een mail dat je weer beter bent. 
Bedankt! 

 
- Maurice uit de 5de klas revalideert na een dwarslaesie, naar 

omstandigheden gaat het goed met hem. 

- Mevrouw Vlieger en Willemsen hebben allebei een gezond kindje 
gekregen! Iets om dankbaar voor te zijn. 
 

- Alle actuele nieuwtjes kun je op de schoolsite vinden. 
 
 
 
We wensen jullie allemaal een heel fijne Kerstvakantie. Geniet ervan!  
Kijk uit met vuurwerk en de allerbeste wensen voor 2018! 
 
Team van Mijnschool!  
 
 

   
 



 

 


