
Schoolfotograaf 

Op woensdag 16 maart komt de schoolfotograaf. Er worden individuele 
foto’s  

en een klassenfoto gemaakt. 

Verbouwing wasserij 

Afgelopen vakantie heeft de 

wasserij een opfrisbeurt gekre-

gen. Er is meer werkruimte 

gecreëerd, de muren zijn ge-

verfd en er staat een mangel. 

De wasserij heeft een uitstra-

ling gekregen van een echt 

bedrijf. Loopt u gerust eens 

binnen om te kijken of wellicht 

uw eigen was te brengen!  

B e l a n g r i j k e  

d a t a :  

 3 en 10 maart 

gastlessen door 

de bibliotheek  

 9 maart studiedag  

 16 maart school-

fotograaf  

 24 t/m 28 maart 

paasvakantie  

N i e u w s b r i e f  
Maart 2016  

 

DOCK 

DOCK is een interessante organisatie die in verschillende wijken in Rot-
terdam actief is. DOCK helpt mensen hun eigen leven en het leven van 
anderen te verbeteren. Ieder mens heeft talenten om in te zetten voor 
zichzelf en voor anderen. Veel mensen zijn bereid om anderen te hel-
pen en iedereen heeft soms hulp nodig. 

Medewerkers van DOCK ondersteunen mensen in het nemen van ini-
tiatieven. Zij leggen contacten tussen  mensen en organisaties in de 
buurt en brengen mogelijkheden samen.  Met positieve resultaten. Zij 
bieden verschillende activiteiten en trainingen aan bijvoorbeeld activitei-
ten voor kinderen, fietsles, taalles en ondersteuning bij de administratie.  

Voor meer informatie wie de website. http://www.dock.nl/buurten/
rotterdam  

Bedrijfskleding 

Vanaf volgende week starten we tij-

dens interne stage en in de praktijk-

groepen met het dragen van 

“bedrijfskleding”. De leerlingen krij-

gen een polo shirt in de kleur van 

hun interne stageplek of de praktijk-

groep waarin ze zitten. Deze shirts 

zijn alleen voor op school. De leer-

lingen leren op deze manier wennen 

aan het feit dat ze op een toekomsti-

ge werkplek wellicht ook bedrijfskle-

ding moeten dragen. Ook zijn de 

leerlingen beter zichtbaar in de 

school en heeft het een professione-

le uitstraling 
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