
 

   Mijnnieuwsbrief       

     
Hier volgt de eerste nieuwsbrief van cursusjaar 2018-2019: 

 
- Als je in klas 1 of 2 zit, heb je een agenda gekregen. Om je huiswerk en al 

je andere bezigheden in te zetten. Zo leer je beter plannen en met je tijd 
omgaan!  
 

- Meneer Apers is ziek thuis. We wensen u heel veel sterkte met de 
behandelingen en van harte beterschap toe!  

 
- Meneer Keekstra (mentor beroepsvorming) is gestopt met werken, 

binnenkort komt een nieuwe mentor. 
 

- De eersteklassers hebben de eerste introductiedagen gehad. Jullie zijn 
naar het Dolfinarium geweest, hebben gesport bij Iedema, hebben 
gebowld. Ook de recordmorgen hoort hierbij. Alleen laser gamen gaat nog 
een ander keertje gebeuren. Zo leren jullie elkaar en de leraren een 
beetje beter kennen!  

 
- De tweede klassers beginnen binnenkort met de maatschappelijke stage 

(MAS), dit betekent dat je een ander gaat helpen zonder daarmee geld te 
verdienen. Je mag niet bij een bedrijf stage lopen maar wel bij bijv. een 
verzorgingstehuis en een sportvereniging. Maar ook het doen van klusjes 
voor je opa of buurman valt onder de maatschappelijke stage. 

 
- Nieuwe leerlingen ontvangen een brief waarin ouders toestemming kunnen 

geven voor het maken van beeldmateriaal op school (dit i.v.m. de 
privacywetgeving). 

 
- Het plein is vergroot. Met de leerlingenraad denken we na over de 

inrichting  van het plein, zodat het ook leuker wordt om buiten pauze te 
houden. 

 
- De brief voor de vrijwillige ouderbijdrage is verstuurd. De bijdrage gaan 

we deels besteden aan extra activiteiten en aan zitmeubelen op het plein. 
 

- Het drinken van energydranken of het meenemen is niet toegestaan. 
 

- Als je voor de tweede keer te laat komt moet je nablijven, zorg dat op 
tijd van huis vertrekt! 
 

- De herfstvakantie valt in de week van maandag 22 oktober t/m vrijdag 
26 oktober. Maandag 29 oktober is er een studiedag voor de leraren en 
is de school gesloten.  

 
 

Alvast een fijne herfstvakantie toegewenst door het team van 
“Mijnschool”! We hopen elkaar weer op dinsdag 30 oktober te zien.  
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