
Mijnnieuwsbrief (3de van schooljaar 2019-2020)      
 

- Jullie zijn inmiddels al aardig gewend aan Presentis. De rapportcijfers kun je hier ook op 
vinden. 
 

- We hebben de  afgelopen weken veel activiteiten voor de gezonde school gedaan. Sommige 
activiteiten waren buiten school, sommige in de klas.  Er zijn leerlingen aan het zwemmen, 
fitnessen  en  mountainbiken geweest. Ook werd er voorlichting gegeven door Tactus en er 
was een les over gezonde voeding.  

 
- Mevrouw van Brederode is nog ziek, maar het gaat al wat beter, gelukkig.  

 
- Mevrouw Willemsen heeft een zoontje gekregen. Hij heet Daan en is heel ernstig ziek. Veel 

liefs toegewenst namens het team en alle leerlingen. 
  

- We hebben een nieuwe conciërge. Meneer Bruynes komt per  1 maart bij ons werken. De 
meeste leerlingen kennen hem al. 
 

- We hebben de komende week vakantie,  jullie worden 3 maart weer op school verwacht.  
Zit je in een S- klas en loop je stage op maandag? Deze stage gaat gewoon door.  
 

- 18 februari was er een voorlichtingsavond met verschillende onderwerpen. Het was een 
goede  avond waarbij we vooral met elkaar in gesprek zijn geweest over opvoedingsvragen. 
 

- Alle leerlingen die VCA examen hebben gedaan, zijn geslaagd.  Meneer  Zielman heeft de 
leerlingen goed voorbereid. 
 

- De  Entree opleiding op Mijnschool loopt goed maar is wel zwaar voor de leerlingen. Er 
moeten allerlei verslagen in worden geleverd en de stage moet straks met een voldoende 
worden afgerond. 
 

- De afgelopen weken zijn er weer drie leerlingen met een baan van school gegaan. 
Gefeliciteerd! Je krijgt niet zomaar een baan. Je moet wel laten zien dat je een goed 
werknemer bent. 

 
- Het doen van een branche-examen kost extra examengeld. Voor deze kosten van  90 euro 

ontvangen de examenkandidaten in april een brief. 
 

- In juni gaan de 4de  en 5de jaars leerlingen die al langer stagelopen op zeilkamp.  
 

- De klas van mevrouw Kranenburg heeft meer dan 600 euro opgehaald voor de Koala’s in 
Australië. Jullie hadden allerlei acties bedacht voor het WNF. Goed gedaan! 

 
- Het team krijgt een cursus coachingsvaardigheden. Hierdoor kunnen wij als medewerkers 

jullie nog beter begeleiden tijdens de schoolloopbaan. 
 
 
Een hele fijne voorjaarsvakantie toegewenst namens Mijnschoolteam! 
 

 
 


