
Mijnnieuwsbrief (4e van schooljaar 2017-2018)      
 

Uitnodiging

 
 
Dinsdag 3 juli is de diploma-uitreiking! Een middag om met trots naar uit te kijken!  
 
Ouders van leerlingen die een branchediploma hebben gehaald voor o.a. Horeca, Woonhulp, 
Groothuishouding, VCA, Winkelvaardigheden, Machinale houtbewerking, Groen worden 
hierbij van harte uitgenodigd om dit samen met hun kind te vieren. Opa’s en oma’s zijn ook 
welkom. 
 
U komt toch ook? De uitreiking start om 13.20 in de aula.  
 
Leerlingen die schoolverlater zijn ontvangen ’s avonds tijdens het schoolverlatersfeest hun 
diploma. 

 
- Heb je je IVIO of VCA (voortraject) gehaald dan krijg je het certificaat binnenkort uitgereikt in 

de klas. 
 

- De tweedeklassers die EHBO examen hebben gedaan zijn allemaal geslaagd. Super gedaan . 
Jullie hebben je certificaat al gekregen! 

 
- Jullie tweedeklassers hebben (bijna) allemaal een certificaat ontvangen voor de MAS 

(Maatschappelijke Stage) die jullie dit jaar hebben gelopen. Gefeliciteerd! 
 

- Volgend jaar verstrekken we de nieuwsbrief alleen nog digitaal. Je ouders kunnen –als de 
school deze nog niet heeft- het emailadres doorgeven aan de administratie. Dit kan door een 
berichtje met het emailadres te sturen naar administratie@mijnschool.nu  De nieuwsbrief en 
belangrijke data zijn in het nieuwe schooljaar weer  te vinden op de website van Mijnschool. 

 
- In verband met de privacy wetgeving kunnen jij en je ouders gevraagd worden om een 

handtekening te zetten voor het mogen uitleveren van gegevens aan instanties en 
werkgevers. Deze  gegevens hebben werkgevers en instanties nodig om je te kunnen 
bemiddelen naar werk of om je verder te helpen indien je extra begeleiding nodig hebt. 

 
- Het zeilkamp was in de eerste  week van juni. Het was supergezellig en jullie  hadden prachtig 

zeilweer.  
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- De driehoeksgesprekken voor jullie en jullie ouders/verzorgers komen eraan. Het tweede 
rapport wordt dan meegegeven. 

 
- Er zijn al 45 nieuwe leerlingen aangemeld! Ze zijn bij ons op de open morgen van 30 mei 

geweest om kennis te maken met Mijnschool. 
 

- Er gaat 1 leerling naar het LWOO. We nemen afscheid van Joost Pruis. Jij gaat naar het 
Oostenlicht. We wensen je veel (leer)plezier op je nieuwe school! 

 
- 3 juli is het schoolverlatersfeest! Er is dan een barbecue en er zijn warme woorden ten 

afscheid voor de leerlingen die de school gaan verlaten. Een mijlpaal! Ben jij een 
schoolverlater vergeet dan niet om je kluissleutel in te leveren. 

 
- De sportochtend  is 10 juli en komt er snel aan! Dus, als jij in de eerste, tweede of derde 

zit…..laat je sportieve kant zien!  
 

- Volgend schooljaar krijg je, als je in de 1e of de 2e zit een schoolagenda van Mijnschool. Zit je 
in een hogere klas, dan krijg je een agenda als je deze hebt besteld. Je kunt de agenda gratis 
bestellen bij je mentor. 

 
- Komende cursusjaar komt er een pilot Logistiek. Mw. Fijan gaat deze pilot geven. We gaan 

dan dus kijken of dit een goede keus is om jullie nog meer mogelijkheden te geven voor een 
opleiding. 

 
- Mw. Bunschoten zal ons gaan verlaten na vele jaren hier gewerkt te hebben. Het was altijd 

fijn om u erbij te hebben. Geniet van uw welverdiende pensioen! Mw. van Ark neemt uw werk 
als zorgcoördinator over. 

 
- Mw. van Ark zal stoppen als vertrouwenspersoon. Haar plaats wordt ingenomen door men. 

van den Berg. Samen met mw. Fijan zullen zij jullie vertrouwenspersonen zijn. 
 

- Mw. Faddegon neemt afscheid van onze school, de groenlessen worden volgend jaar verzorgd 
door het hoveniersbedrijf Loohorst. Mevrouw Faddegon bedankt voor uw inzet! 

 
- Volgend jaar geven wij de Entree opleiding op Mijnschool! Je kunt dan bij ons je MBO-1 

diploma halen van Landstede. We werken voor het behalen van dit diploma samen met ROC 
Landstede.  

 
- Oproep: we zijn op zoek naar een ouder die 2 of 3 dagdelen kan helpen in de bibliotheek van 

school. Het is wel aan te raden om goed met de computer overweg te kunnen. Voor extra info 
kunt u contact opnemen met mw. Groothedde. 

 
- maandag 25 juni is een studiedag voor de leraren en zijn jullie lesvrij , maandag  2 juli zijn 

jullie vrij na 12.40 en 9 juli zijn jullie vrij na 12.00 uur. Na  de sportmorgen op 10 juli zijn jullie 
toe aan de zomervakantie (t/m 24 augustus)!  

- Het nieuwe schooljaar begint in de week van 27 augustus. Jullie krijgen nog een uitnodiging 
voor je eerste coaching gesprek! 

 
In de vorige nieuwsbrief stond het fout…..maar de vakantie begint voor jullie op 10 juli na de 
sportochtend en eindigt op 24 augustus.  
 
Een zonnige zomervakantie en de hartelijke groeten van het hele team van Mijnschool! 

                
 
 

       


