
MIJNNIEUWSBRIEF      
Hier volgt de derde nieuwsbrief van cursusjaar 2017-2018:  

 
- Op dinsdag 13 maart en op donderdag 15 maart is het examen van IVIO 

Nederlands en Rekenen geweest. Spannend! De uitslag was voor heel veel 
leerlingen positief. Goed gedaan! 
 

- Mw. Willemsen en mw. Vlieger zijn allebei weer aan het werk op Mijnschool. 
Welkom terug! We willen mw. Koke en mw. de Jonge nog hartelijk bedanken voor 
hun inzet van de afgelopen maanden. Fijn, dat u beiden in kon vallen! 

 
- Op 28 maart was er de Paasviering in de aula. We vierden samen de opstanding 

van Jezus uit de dood. Mooi om te horen dat zo’n oud verhaal uit de bijbel een 
prachtige boodschap van hoop en liefde heeft. 

 
- Op 3 april was er een sponsorloop. De opbrengst is voor het goede doel van mw. 

Viet:  ‘Victory4all’. Er is al meer dan 900 euro opgehaald. 
 

- Op 15 en 17 mei zal er IVIO  examen gedaan worden door de tweedeklassers. Het 
examen voor het jeugd EHBO diploma is 6 juni voor alle tweedeklassers. Succes 
allemaal! 

- Op Mijnschool zijn twee nieuwe medewerkers aangesteld. Mevrouw mw. Kosievski 
is onze nieuwe parttime conciërge en meneer Keekstra is  de nieuwe leerkracht 
voor de beroepsvorming. Van harte welkom! 

- 17 mei is er een voorlichtingsavond voor de ouders van de leerlingen uit de 
beroepsvorming. Diverse organisaties zoals Mee en de Sociale Dienst Veluwe 
geven uitleg over wat zij te bieden hebben in  o.a. het traject naar werk en de 
begeleiding op de werkvloer. 

- De foto’s voor de fotowedstrijd zijn ingeleverd en worden beoordeeld door de 
jury. De meest bijzondere talenten zijn straks te zien bij de ingang (fotogalerij). 

 
- Indien wij hoofdluis constateren bij uw kind, wordt er contact met u opgenomen 

en sturen wij daarna uw zoon/ dochter naar huis. Uw zoon/ dochter wordt de 
volgende dag, na een hoofdluisbehandeling weer op school verwacht.  

- De leraren hebben de afgelopen twee jaar een cursus gevolgd, genaamd 
“Groepsdynamica”.  

- Een groot deel van de leraren heeft de herhalingscursus “Hartreanimatie” dit 
jaar weer gevolgd. 

- Een groot aantal leerlingen gaat dit jaar een branche-examen doen. De 
examinering wordt gedaan door een examenbureau. Er komt een brief met de 
bijzonderheden en de kosten. 

- Er is een groep leerlingen die volgend jaar het ROC traject gaat volgen. We zijn 
ondertussen in gesprek met het ROC om te kijken hoe de gezamenlijke route 
(Landstede-Mijnschool) er uit gaat zien. 



- Zeilkamp op 6, 7 en 8 juni. Dit jaar gaan jullie, 4e en 5e klassers naar Balk in 
Friesland. 

- Donderdag 26 april zijn de leerlingen een uurtje eerder vrij i.v.m. de vakantie. 

- Rookvrije school in schooljaar 2019-2020 zijn we een rookvrije school! Volgend 
schooljaar mogen alleen de vijfde klassers nog roken op school, daarna niet meer. 
Je gezondheid vinden we allemaal belangrijk. 

- Het wordt weer warmer. Zorg er voor dat je je bidon of een leeg waterflesje 
meeneemt zodat je deze op school kunt vullen bij het watertappunt. 

- De vrije dagen tot de zomervakantie:                                                                                 
27 april t/m 11 mei (meivakantie), 21 mei (2e Pinksterdag). 30 mei (open morgen 
nieuwe leerlingen), 11 en 12 juni (leerlingenbesprekingen), maandag 25 juni 
studiedag voor de leraren, maandag 2 juli vrij na 12.40 uur. Na  de sportmorgen op 
3 juli zijn jullie toe aan de zomervakantie (t/m 24 augustus)! 
 
Een vriendelijke voorjaarsgroet van Team Mijnschool! 


