
Mijnnieuwsbrief (2de van schooljaar 2019-2020)      
 

- Jullie zijn inmiddels al aardig gewend aan Presentis. De roosterapp is helaas nog niet klaar 
voor gebruik.  

- We hebben de  afgelopen weken veel activiteiten gedaan . Sommige activiteiten waren 
buiten school, sommige in de klas. Zo was er rolstoelbasketbal, duiken en een stormbaan. Het 
was leuk en leerzaam. Meneer Bertijn regelt met de gymdocenten altijd veel extra 
activiteiten, bedankt namens iedereen. 

- We hebben echt een heel leuk schoolfeest gehad. Het thema was Hollywood, veel leerlingen 
waren mooi verkleed. DJ Ronald heeft samen met Davon muziek gedraaid. De leerlingenraad 
en de feestcommissie willen we namens iedereen enorm bedanken voor de goede 
voorbereiding!  

- Mevrouw Hesseling heeft een kindje gekregen. Van harte gefeliciteerd. We hopen dat alles 
goed mag blijven gaan. 

- Mevrouw van Brederode is nog ziek, maar het gaat al wat beter.  
- Mevrouw van Twuijver heeft ingevallen en gaat de school weer verlaten. Bedankt voor uw 

inzet. Mevrouw Posthouwer is weer terug en heeft groep 1c gekregen.  We zijn blij dat u  
weer terug bent. 

- 18 december hebben we samen kerst gevierd. Het thema was vertrouwen. De kerstviering is 
altijd een mooi gezamenlijk moment om stil te staan bij Gods geschenk aan ons. 

- 6, 7 en 8 januari zijn jullie nog vrij. De leraren hebben dan leerlingbesprekingen en een 
studiemoment. De stages van de S-klassen gaan op deze dagen gewoon door.  

- In februari worden jij en je ouder(s) uitgenodigd voor het rapportgesprek. Het is een 
belangrijk gesprek waarbij jij en je ouders verwacht worden. We praten dan over je 
vorderingen. Je rapport kun je digitaal inzien in Presentis. 

- 18 februari is er een voorlichtingsavond met verschillende onderwerpen. Je ouders kunnen 
dan workshops volgen. Hierover komt nog een brief. 

- De jongens van lassen zijn momenteel bezig met de overkappingen zodat je straks droog kunt 
staan als het regent. Er worden ook grote bloembakken gemaakt zodat er ook wat meer 
groen op het plein komt. 

- De kaarsenmakerij loopt goed, met de interne stagegroep zijn  meer dan 300 tuinfakkels 
gemaakt. Deze zijn als presentje gegeven aan de stagebedrijven. 

- De  Entree opleiding op Mijnschool loopt goed. Je kunt bij ons je  MBO-1 diploma halen van 
Landstede. Maar de meeste leerlingen gaan met werk en het nieuwe diploma 
Praktijkonderwijs van school! Het diploma Praktijkonderwijs krijg je niet zomaar. Je moet 
voldoende aanwezig zijn geweest en een  goed portfolio hebben zodat je kunt laten zien 
waaraan je hebt gewerkt. 

- 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: 9 januari word je weer op school verwacht. Op de site staan alle vrije dagen. 

 
Een hele fijne kerstvakantie toegewenst namens het team van Mijnschool! 

 

                                                                                        


