Externe stage

Interview

In de derde fase gaan de leerlingen stage lopen
in een bedrijf buiten school. Vanaf 16 jaar wordt
door het stagebureau in overleg met de leerling
een stageplaats gezocht.
De stagedocenten begeleiden de leerling op zijn
stageplek, en door wekelijkse gesprekken op
school.
Nieuwe stageplekken voor leerlingen:

Deze keer hebben we de leerlingenraad
geïnterviewd de leerlingenraad is een groepje
leerlingen van onze school er zitten in totaal 9
leerlingen in en 2 leraren. Deze leerlingen zitten
er in:
1. Marco
2. Jetze
3. Jitske
4. Samantha
5. Mirjam
6. Cheyenne
7. Aukje
8. Baukje
9. Sabine
En deze leerkrachten:
H.de Vries
F. Riemersma



Baukje de Vries: Kinderopvang de Lytse
Pykjes te Noordbergum



Kelly Groenwold: Kinderopvang de
Bernebrege te Buitenpost



Eline Hansma: Kruidvat te Burgum



Jannah Couperus: Café en zalencentrum de
Kruisweg te Damwoude



Thirza van der Heide: Haagens te Dokkum



Kevin van der Meer: ASN te Dokkum



Eric de Vries: Fisko te Kollum



Jacob Raap: Coop te Buitenpost



Jorn Nauta: van der Meulen tegelzetbedrijf
Damwoude



Marije van der Haar: Wibra te Dokkum



Hielke Wedzinga: Houtbouw Merkus te
Buitenpost




Chelessa Wolf: Dongeraheem te Dokkum
Youri Hiemstra: Artisante te Dokkum

Wat doen we zo wel. Wij organiseren activiteiten
voor de school en bedenken dingen met hulp
van de leerlingen uit de school dus als je een
idee hebt spot dan een briefje in de ideeënbus in
de fase 1en2 kantine.

Nieuwsbrief

Introductiedag

Vanuit de leerlingenraad
zullen wij om de twee maand
een nieuwsbrief uitbrengen.
In deze brief komen
nieuwtjes, weetjes en een
interview met foto’s. Soms
met een leuke puzzel erbij.
Twee leerlingen van de
leerlingenraad zullen deze
brief schrijven. De brief is
bedoeld voor de leerlingen,
ouders en docenten. Heb je
zelf ideeën of een nieuwtje
wat hier in moet komen te
staan, geef dit dan door aan
ons. De eerste nieuwsbrief
zal op papier worden
uitgedeeld aan alle
leerlingen. De volgende
nieuwsbrieven worden per
mail verstuurd aan de
ouders. Tevens is deze brief
terug te vinden op de
schoolsite. Deze eerste brief
is geschreven door
Samantha en Mirjam.

De vakantie zit er weer op
en het nieuwe schooljaar
ging van start met een
introductiedag voor alle
drie de fasen.
Vanaf 11.00 uur kregen
de leerlingen hun nieuwe
rooster en werden er per
fase en met
nieuwe/andere
klasgenoten verschillende
activiteiten gedaan.
Fase 1 leerlingen bleven
op school en leerden hun
klasgenoten beter kennen
en verkenden het (voor
hun nieuwe)
schoolgebouw.
Fase 2 leerlingen gingen
met de groep zwemmen
naar het Tolhuisbad in
Dokkum.
Fase 3 leerlingen deden
verschillende activiteiten
in Zwaagwesteinde bij de
Zilveren maan.
(kanovaren,
beachvolleybal en
boogschieten)
Na deze ontspannen
eerste dag kunnen de
leerlingen zich morgen
opmaken voor een lesdag
volgens het nieuwe
lesrooster.

Wist u dat……
* School een eigen
facebookpagina heeft
* 16 november er een
schooldisco wordt
georganiseerd in de
Ponderosa te Dokkum
* De school weer een
kerstmarkt organiseert

Nieuw lokaal winkel en detail
Aan het eind van vorig schooljaar (en begin van dit nieuwe schooljaar) is er druk gewerkt aan het nieuwe
lokaal voor winkel en detail.
De afgelopen twee jaar werden deze lessen verzorgd door mevr. vd Ploeg op de locatie van het
Dockinga college.
Vanaf nu hebben we dit lokaal dus op eigen locatie aan de Birdaarderstraatweg.
Naast de wijziging van locatie heeft er ook een wijziging plaatsgevonden van docent.
Vanaf dit nieuwe schooljaar zal mevr. Miedema de lessen winkel en detail gaan verzorgen.

