
Mijnnieuwsbrief (1ste van schooljaar 2019-2020)      
 

 
- We hebben sinds kort Presentis, hiermee kun je je rooster bekijken. Binnenkort komt er een 

app waardoor het nog gemakkelijker voor je wordt om je rooster in te zien. 
 

- Voor ons als team en voor jullie was het rooster even wennen. Maar het draait steeds beter. 
 

- We hebben de eerste weken veel activiteiten gedaan voor de groepsvorming. Sommige 
activiteiten waren buiten school, sommige in de klas.  
 

- Toppers voor een dag is geweest. Jonge topsporters hebben in de onderbouw hun verhaal 
verteld. Het was erg leuk en leerzaam. 
 

- De eerste klassen hebben diverse activiteiten gedaan zoals: sporten bij Iedema en  laser 
gamen. Ook was er een excursie naar het Dolfinarium. De tweede klassen hebben een leuke 
dag gehad in het zwembad van de Eemhof. 

 
- De jongens van de techniek hebben een leerzame techniek dag gehad bij Bouwmensen in 

Nunspeet. Ze hebben de volgende activiteiten gedaan: ijzervlechten, pannen leggen en 
         elektra aanleggen.  
 
- Na  11 november zullen sommige leerlingen in de basisvorming een ander rooster krijgen. We 

vinden het namelijk belangrijk dat je zoveel mogelijk  een eigen mentor hebt. Als er voor jou 
iets verandert hoor je dat als het nieuwe rooster klaar is. 

 
- Mevrouw Groothedde, mevrouw Bosch, mevrouw Posthouwer  en meneer  Visser hebben een 

kind gekregen. Van harte gefeliciteerd. We hopen dat alles goed mag blijven gaan. 
 

- Mevrouw van Brederode is ziek, binnenkort wordt ze vervangen. 
 

- Mevrouw Groothedde start na de herfstvakantie weer met werken. We vinden het fijn dat u 
weer begint!  

 
- Meneer Apers is gelukkig grotendeels hersteld! Hij is weer gestart met werken en het gaat 

goed met hem. 
 

- We hebben het plein een stuk mooier gemaakt. De leerlingenraad heeft het plan bedacht. De 
jongens van lassen zijn momenteel bezig met de overkappingen zodat je straks droog kunt 
staan als het regent. 

 
- Heel veel leerlingen hebben net voor de zomer de school met een baan verlaten. 

Gefeliciteerd! Je krijgt niet zomaar een baan. Je moet dan wel laten zien dat je op tijd op je 
werk komt, enthousiast bent voor je werk en je moet kunnen werken in een team van 
medewerkers. 

 
- De  Entree opleiding op Mijnschool is weer gestart. Je kunt bij ons je  MBO-1 diploma halen 

van Landstede.  
 

- Tot 1 december zijn er kennismakingsgesprekken op school, je praat dan met je ouders en de 
mentor over je ontwikkelplan en je toekomst. 
 

- De school ziet er weer fris uit, de schilders hebben de wanden en kozijnen geverfd.  
 

- Het doen van een branche-examen kost extra examengeld. Voor deze kosten van  90 euro 
ontvangen de examenkandidaten in april een brief. 
 

- Zet in je agenda: 21 tot en met 25 heb je herfstvakantie, maandag 28 oktober hebben de 
leerkrachten een studiedag en ben je vrij. Op de site staan alle vrije dagen. 

 
Een hele fijne herfstvakantie toegewenst van het team van Mijnschool!   


