
Praktijkgroep was 

De praktijkgroep was heeft leu-

ke tassen gemaakt op de naai-

machine. Ook hebben  zij leuke 

cadeauverpakkingen gemaakt. 

Dit alles binnen het thema 

“hergebruik van materialen”. 

Het blijkt nu zo’n succes dat zij 

hier graag mee door willen 

gaan. Hiervoor hebben we veel 

oude spijkerbroeken nodig. 

Groot, klein, donker, licht, heel 

of kapot? Het maakt niet uit. 

Heeft u oude spijkerbroeken? 

Geef deze dan alsjeblieft mee 

naar school. 

 

B e l a n g r i j k e  

d a t a :  

 2 maart; start 

thema: werk en 

bewegen 

 2 maart; de kok 

van Brasserie 

MOND komt 2 

workshops geven 

aan de leerlingen 

van de schoon-

maak groepssta-

gegroep en de 

horecagroep  
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Open podium 

De leerlingen van de dansgroep 

hebben vrijdag 13 februari mee-

gedaan aan het open podium bij 

wijktheater Islamunda. 

Het was erg spannend, maar 

ook leuk om op te treden voor 

een vreemd publiek! 

Praktijkgroep Groen 

Een groepje leerlingen(6) van groep 
Groen hebben elke woensdagochtend 
groepsstage bij de zorgboerderij MET. 

Dit is om hen te laten kennismaken 
met werk en laten ervaren wat werken 
is . Elke woensdagmorgen mogen zij 
daar steeds verschillende taken doen. 
Deze taken kunnen zijn: dierenverblij-
ven schoonmaken, karton en papier 
opstapelen in een grote container, 
snoeien, straat vegen, dieren eten ge-
ven (paarden, geiten, schapen, kippen 
en konijnen)  en nog veel meer leuke 
dingen !. 

Vorige week, 11 februari mochten en-
kele stagiaires helpen bij het uitladen 
van 6 jonge lammetjes die van een 
andere boerderij kwamen. Drie daar-
van waren die nacht geboren.. zij wor-
den allemaal met de fles groot ge-
bracht. 

Woensdag 18 februari zijn de stagiai-
res wezen kijken in het hok van de 
lammetjes en zij vonden dat de lam-
metjes al een stukje gegroeid waren !  

Tussenevaluatie 

De meeste ouders zijn de afgelopen periode op school geweest om 

met de leerkrachten en groepsstage begeleidsters te praten over de 

gestelde doelen. Bent u nog niet geweest? Bel gerust na de vakantie 

voor een afspraak! 


