Mijnnieuwsbrief (4e van schooljaar 2018-2019)

Uitnodiging

Dinsdag 9 juli is de diploma-uitreiking! Iets om met trots naar uit te kijken. Veel leerlingen
hebben een diploma of certificaat gehaald.! ’s Morgens is er les maar in de middag gaan we
vieren dat je een certificaat en/ of diploma krijgt. Je ontvangt nog een uitnodiging via school.
vergeet niet om deze aan je ouder/ verzorger te geven.
We hebben de volgende diploma-en certificaatuitreikingen:
klassen 2 van 13.15 tot 14.15 (mascertificaat, EHBO diploma, IVIO certificaat)
klassen 3 van 14.45 tot 15.30 (IVIO certificaat)
klassen s1 tot en met s6 van 16.00-17.00 (branchediploma en IVIO certificaat)
Ouders van leerlingen die een certificaat of diploma krijgen worden hierbij van harte
uitgenodigd om dit samen met jou te vieren. Opa’s en oma’s zijn ook van harte welkom.
U komt ‘s middags toch ook met uw kind?
Ben je een schoolverlater dan krijg je ’s avonds je behaalde diploma of certificaat.

-

Er is veel veranderd op Mijnschool: we hebben afscheid genomen van mw. Lentink. Ze is in
haar woonplaats Apeldoorn gaan werken.

-

Mw. Rouhof heeft een zoontje gekregen: Ties. Van harte gefeliciteerd.

-

Mw. Groothedde is met zwangerschapsverlof en mw. Posthouwer gaat in de zomervakantie
met zwangerschapsverlof.

-

We hebben nieuwe docenten: mw. van Brederode, mw. Jansma, mw. Kranenburg en mw.
van der Meulen. Van harte welkom op Mijnschool en veel werkplezier toegewenst!

-

Mevrouw de Boer is al 25 jaar vrijwilliger bij de school, bedankt daarvoor.
Ook de vrijwilligers meneer de Bruin en meneer Keekstra willen we hierbij bedanken voor
hun inzet.

-

Meneer Apers is gelukkig grotendeels hersteld! Hij is weer gestart met werken.

-

Men. van Dijk neemt binnenkort afscheid na bijna 40 jaar gewerkt te hebben op onze school.
Dank u wel voor uw inzet al die jaren! U heeft heel veel leerlingen geholpen bij het vinden van
een goede baan. Fijne jaren toegewenst!

-

De driehoeksgesprekken voor jullie en jullie ouders/verzorgers komen eraan. Het tweede
rapport wordt dan meegegeven. Deze gesprekken starten in de week van 17 juni.

-

Er zijn al 40 nieuwe leerlingen aangemeld! Ze zijn bij ons op de open morgen van 29 mei
geweest om kennis te maken met Mijnschool.

-

Er gaan 4 leerlingen naar het LWOO. We nemen afscheid van Widnie Brand, Ilse Vierhout,
Leen Dahan en Marien Lankman. We wensen jullie veel (leer)plezier op jullie nieuwe school!

-

Op 9 juli is ook het schoolverlatersfeest! Er is dan een barbecue en er is een afscheidswoord
voor elke leerling die de school gaat verlaten. Een mijlpaal! Ben jij een schoolverlater vergeet
dan niet om je kluissleutel in te leveren. Je krijgt een aparte uitnodiging toegestuurd voor het
feest.

-

De Entree opleiding op Mijnschool is succesvol geweest. Je kunt nu bij ons je MBO-1 diploma
halen van Landstede.

-

Zet in je agenda: dinsdag 11 juni, woensdag 12 juni en 24 juni zijn jullie lesvrij , omdat er
leerlingbesprekingen en studiemomenten zijn.

-

Dinsdag 2 juli zijn jullie vrij na 12.40 uur en maandag 8 juli zijn jullie de hele dag vrij.

-

Maandag 15 juli zijn jullie tot 12.15 uur op school en dan toe aan de zomervakantie (t/m 30
augustus)!

-

Het nieuwe schooljaar begint in de week van 2 september. Jullie krijgen nog een uitnodiging
voor je eerste coaching gesprek!
Een zonnige zomervakantie en de hartelijke groeten van het team van Mijnschool!

