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Opening huis van de wijk

Belangrijke
data:

Op 20 januari is het Huis van de Wijk aan de Grote Hagen feestelijk
geopend door wethouder Hugo de Jonge. Leerlingen van onze school
hebben de afgelopen maanden geholpen met het startklaar maken van
de ruimtes. Bij de opening hebben we eigen gemaakte hapjes geserveerd en vanaf nu zal op maandag en dinsdag een groep gaan helpen
bij de facilitaire dienstverlening.

 16 februari finale streetdance
 18 februari
schoonmaakexamen voor
leerlingen die
gaan stagelopen
bij CSU schoonmaakbedrijf
 22 tot en met 26
februari voorjaarsvakantie

Cursus weerbaarheid
Voor de kerstvakantie hebben een aantal leerlingen 1x per week
extra training gehad voor weerbaarheid. De cursus heet “stevig
staan”. De komende weken gaan weer een aantal leerlingen deze
lessen volgen. De lessen worden gegeven door Ard Zwijnenburg.
Het doel van de cursus is dat de weerbaarheid van de leerlingen
toeneemt waarbij zij leren om op een passende manier voor zichzelf op te komen met respect voor de grens van de ander.
De volgende vaardigheden staan hierbij centraal:


Weten wat je voelt en weten wat een ander kan voelen



Duidelijk kunnen aangeven wat je wel en niet wilt



Hulp vragen als je er zelf niet uitkomt

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de leerkracht
van uw zoon of dochter.
Mogelijkheden binnen de groepsstages en oefenen op school met
bedrijfskleding bij praktijklessen
We zijn op school steeds bezig met het vinden van de juiste groepsstages voor de leerlingen. Deze moeten niet te veel reistijd kosten, maar
vooral mogelijkheden bieden om te werken aan de werknemersvaardigheden en vak specifieke taken.
Op dit moment hebben wij de volgende groepsstageplaatsen:
Wijktheater Islamunda, bouwmarkt Gamma, supermarkt Jumbo, bedrijvengemeenschap “Meesteren” , verzorgingstehuis Meerweide, Voorthuysenschool locatie Rollostraat, UWV, Aesopus.
Na de voorjaarsvakantie gaan we starten met het werken in bedrijfskleding binnen de school. We hebben mooie shirts en kokssloven aangeschaft. Natuurlijk krijgt u hiervan foto’s te zien in de volgende nieuwsbrief. We gaan hiermee starten zodat leerlingen ervaren dat je voor sommige soorten werk bedrijfskleding aan moet.

