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Informatie voor ouders en

Beste leerlingen, ouders en verzorgers
Onze taal zit vol met mooie spreekwoorden waar
nog steeds veel waarheden in zitten: ‘wat vliegt de
tijd’ en ‘tijd heeft vleugels en geen teugels’. Dat
gevoel krijg ik inderdaad als we op 2017
terugkijken.
De herinneringen aan een goed en boeiend
schooljaar komen boven. Onze leerlingen hebben
hun best gedaan, ontwikkelen hun talenten en
kijken vooruit: ‘de tijd is snel en gebruik hem wel’ .
Dat doen ze! Het is prachtig om te zien hoe
leerlingen groeien: als mens, als vriend, als
deelnemer aan onze maatschappij. Dat gunnen
we hen van harte.
We mogen in dankbaarheid achterom kijken, maar
kunnen ook hoopvol naar voren kijken. De mooiste
dagen van het jaar komen eraan: namens al mijn
collega’s wens ik iedereen bijzonder Fijne
Kerstdagen en aansluitend alle goeds voor het
komende jaar. We gaan daar met z’n allen weer
ons best voor doen: het komt goed!

Op de vrijdagen vanaf de herfstvakantie hebben
de derdejaars leerlingen hun maatschappelijke
stage gedaan. Sommigen liepen bij hun oude
basisschool, een ander gaf training bij de
plaatselijke voetbalvereniging of leerlingen gingen
er met mensen van “Landschap Overijssel” op uit,
om in het bos werkzaamheden te verrichten. Op
donderdag 14 december konden de leerlingen hun
gedane werkzaamheden presenteren op een druk
bezochte bijeenkomst in onze aula. Als dank
kregen de begeleiders van de stages een plank
aangeboden met daarop één meter lange droge
worst. In januari starten de leerlingen van de derde
klassen met hun beroepsgerichte stage.

Vriendelijke groet, Ben Platzer

Zoals u in onze vorige nieuwsbrief al heeft kunnen
lezen, vieren we de kerst dit jaar op andere wijze
dan u van ons gewend bent. De leerlingen
ontdekken en beleven deze kerst op een creatieve
manier. De resultaten zult u binnenkort thuis
kunnen bewonderen.

Zaterdag 18 november j.l. was klas 1C op bezoek
in de studio van Zapplive. Zij mochten bij de show
aanwezig zijn en waren dus live op televisie! Mila
Pranger had de klas opgegeven. Al heel vroeg in
de ochtend vertrokken de leerlingen richting de
studio. Het was een enorme ervaring! Het
programma is terug te kijken
via: www.zapp.nl/zapplive

Vlak voor de zomervakantie werden Cato en Ole
geboren. Cato is de jongste dochter van mevrouw
ter Haar en haar man. In Meppel werd Ole
geboren. Hij is de zoon van mevrouw Boerma en
haar man. Beide kinderen maken het goed. Na
een periode van zwangerschapsverlof is mevrouw
ter Haar een maand geleden weer begonnen met
haar werkzaamheden. Mevrouw Boerma zal in
januari weer starten. We willen meneer Vos en
mevrouw Wessels bedanken voor hun geweldige
inzet tijdens de vervanging van beide “nieuwe
moeders”.

Jouw talent heeft toekomst !

Helaas is mevrouw Lassche al enige tijd ziek
thuis. Haar taken worden waargenomen door
mevrouw Herbrink. Voor de zomervakantie heeft
ze ook al allerlei werkzaamheden bij ons op school
gedaan. Wanneer mevrouw Lassche weer terug
komt op school is nog niet bekend. We willen haar
veel sterkte wensen met haar herstel.

Een aantal leerlingen heeft op school geslapen.
Op 7 december gingen de tweedeklassers niet om
15.00 uur naar huis maar bleven ze op school. Er
waren allerlei leuke activiteiten georganiseerd.
Later werd er met elkaar gekookt en heerlijk
gegeten. Na vrije tijd en een avondspel zochten de
leerlingen moe maar voldaan hun bed op. Na een
kort nachtje werd gezamenlijk ontbeten in de gang
van de school. Toen om 8.30 uur de andere
leerlingen de school binnenkwamen begon voor
de tweedeklassers het weekend. Een week later
waren de eerstejaars aan de beurt om één nacht
in de school te zijn. Ook zij hadden een
superleuke avond en nacht op school. Dit jaar
hebben we dit als experiment geprobeerd. Wellicht
komt er komend schooljaar een vervolg. Zowel
leerlingen als personeel waren erg enthousiast
over dit evenement.

Belangrijke data:









Kerstvakantie
Open Dag
Studiedag
Coachingsweken
Voorjaarsvakantie
Studiedag
Paasvakantie
Meivakantie

25 dec. t/m 5 jan. 2018
24 jan. 2018
31 jan. 2018
12 febr. t/m 9 maart 2018
26 febr. t/m 2 maart 2018
19 maart 2018
30 maart t/m 2 april 2018
26 april t/m 11 mei 2018

Jouw talent heeft toekomst !

