
 

Nieuwsbrief December 2019 
 

4   Sintviering op school 

4   Wintermarkt 

13   Kerstdiner en disco 

16-19  Projectweek 

19   Leerlingen om 12.30u vrijdag 

20   Kerstvakantie t/m 5 januari 2020 
    

 
Ontwikkelingen 
 
Uitstroomavond 
Op donderdag 14 november was de uitstroomavond. Deze avond stond in het teken van de 
uitstroom en hoe wij binnen Praktijkcollege Het Metrum toe leiden naar uitstroom. 
De ouders die er waren hebben het als zinvol ervaren. 
Op het moment dat uw kind 18 jaar wordt gaat er veel gebeuren en moet er veel gebeuren. 
Het is goed om hier op tijd van op de hoogte te zijn. 
Volgend schooljaar gaan wij hierom een thema-avond organiseren waarbij " 18 jaar en wat 
nu" centraal staat. 
 
4 december 
In de ochtend wordt in de meeste klassen sinterklaas gevierd. Leerjaar 5 en 6 hebben 
gewoon hun branche-opleiding. 
Aan het einde van de ochtend wordt de school in kerstsfeer gebracht. 
 
Wintermarkt 
U heeft hem al voorbij zien komen... woensdag 4 december is onze wintermarkt van  
13.30-16.00 uur. 
 
Op de wintermarkt zijn kerstspullen te koop, gemaakt door de leerlingen. 
Denk hierbij aan kaarsen, houten kerstboompjes met lichtjes, kerstkransen. 
Ook kunt u uw eigen kerstkrans maken. 
Contant geld is handig om mee te nemen. Er zijn strippenkaarten te koop voor € 5,00, u kunt 
helaas niet pinnen! 
De opbrengst van de kerstmarkt wordt gedoneerd aan War Child. 
 
Deze middag is een fotograaf aanwezig vanuit de VO-raad (raad voor het Voortgezet 
onderwijs) In hun magazine is de middenpagina altijd een foto van een activiteit op een 
school. 



Mocht uw kind aanwezig zijn en heeft u bezwaar tegen een foto van uw kind geef dit aan. 
U kunt dit doen bij Miranda Glissenaar voor dinsdag 3 december 12.00 uur. 
De definitieve foto laten wij eerst langs de ouders gaan van de leerlingen die op de foto 
staan of het akkoord is. 
 
Kerstdiner en disco 
Op vrijdag 13 december hebben wij ons kerstdiner en disco. 
De uitnodiging en de kosten voor het feest worden volgende week bekend gemaakt. 
Leuk als iedereen aanwezig kan zijn! 
 
Projectweek 16-19 december 
Het thema van de projectweek is vervoer en bewegen. 
U ontvangt volgende week het programma. 
Wij vragen een kleine bijdrage van €5,00 om een deel van de kosten te dekken. 
U kunt dit geld inleveren bij Miranda Glissenaar van de administratie, graag vóór donderdag 
12 december a.s. 
 
De leerlingen zijn donderdag 19 december om 12.15 uur vrij. Maandag 6 januari starten wij 
weer. 
 
Schoolplan 
Dit schooljaar moet ons nieuwe schoolplan vorm gegeven worden, voor de periode van 
2020-2024. 
Het schoolplan geeft ons richting aan de ontwikkelingen die wij als school willen maken. 
Wat blijven wij doen, wat willen wij verbeteren en wat willen wij vernieuwen. 
Wij vinden het belangrijk om u mee te nemen in de ontwikkeling van het schoolplan. 
Hierbij nodigen wij u uit: 
donderdag 30 januari van 17.00 -18.00 uur 
Het team heeft dan de eerste speerpunten besproken. Wij horen graag ook uw gedachten. 
Op donderdag 12 maart organiseren wij nog een bijeenkomst ( van 17.00 tot 18.00 uur) 
Deze bijeenkomst wordt een terugkoppeling van het hele plan. 
 
Afscheid en welkom 
Helaas gaan wij ook weer afscheid nemen van een aantal collega's 
Raghda Louelmouti, zij heeft een nieuwe baan bij de GGZ Rivierduinen. 
Ellen Kraan (LOL-begeleider bij de balie Thermiek), zij gaat werken bij het Auriscollege. 
Veel plezier en succes in jullie nieuwe werk. 
Beide vacatures zijn op dit moment nog niet ingevuld. Wij hopen op korte termijn op 
positieve reacties. 
 
In november is een nieuwe leerkracht bij ons gestart. Zij heet Annemarie Cornelissen. 
Zij draait op donderdag klas D1 en op de andere dagen is zij afwisselend in klassen. 
Maandag 1 december start Juliëtte van Rijn, zij is onderwijsassistent voor de A-klassen. 
Deze maandag start ook Germaine Luschen. 
Zij komt 1 dag per week ons ondersteunen als gedragsdeskundige. Melanie van Damme is 
voorlopig nog afwezig. 
 
 
 



Gevonden voorwerpen 
De gevonden voorwerpen stapelen hier op. 
Eind december gaan wij alle spullen, die dan nog op school zijn, doneren aan een goed doel. 
Om toekomstige stapels te voorkomen: aan het einde van iedere maand ruimen wij de 
gevonden voorwerpen op. 
 
Mocht u iets missen, neemt u dan contact op met de administratie: 
Miranda Glissenaar of Linda de Vries. U kunt tijdens de wintermarkt ook informeren naar 
verloren spullen. 
 


