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 wij mevrouw van der Weg
geïnterviewd. Zij is werkzaam op onze school
sinds dit schooljaar.



Danielle Hoekstra: Meckama Kollum



Kelly Groenwold: Welkoop Kollum



Cheyenne Kloetstra: Scheepstimmerman
Niawier



Anna Kamma: ASN Dokkum



Arjen Schregardus: Jumbo Dokkum



Diedrick van der Veen: Chaletbouw Dokkum



Jelmer van der Meer: Schaafsma fietsenwinkel
Damwoude



Josha Lehman: Klusbedrijf Pieter Herder
Leeuwarden



Klaas Jan Lourens: Poiesz Dokkum



Liang Xu: Poiesz Kollum



Lucas van der Meulen: Pets en Co Dokkum



Anne Braaksma: Hiatus Dokkum



Tjitze Kingma: Dockinga College Dokkum



Albert Feddema: Melkveehouderij de Graaf

1.

Hoe bent u op het idee gekomen om hier te gaan
werken?
Ik had heel erg zin in iets nieuws, een nieuwe uitdaging!
2. Wat voor werk heeft u hiervoor gedaan?
Ik heb hiervoor gewerkt op basisschool de Fugelsang in
Berltsum gewerkt. Hier gaf ik vooral les in groep 7&8
3. Hoe oud bent u?
Ik ben 29 jaar
4. Heeft u hobby’s?
Mijn hobbys zijn: hoorn spelen, filmpjes monteren &
sporten.
5. Wat doet u in uw vrije tijd?
In mijn vrije tijd vind ik het erg leuk om met vrienden af te
spreken. We gaan graag naar terrasjes, concerten en
we vinden het erg leuk om spelletjes te doen.
Weerwolven van Wakkerdam en 30 seconds is onze
favoriet!
6. Heeft u wensen voor het nieuwe jaar?
Ik wens voor 2018 dat iedereen met veel plezier naar de
Boumanschool toe gaat en ik wens heel veel zonnig
weer
7. Wat is uw favoriete vakantieland?
Spanje (Ibiza en Mallorca)
8. Wie zou u graag in het echt willen ontmoeten?
Paul de Leeuw
9. Wat is uw favoriete tv programma?
Wie is de mol
10. Voor welke dieren bent u bang?
Ik ben een beetje bang voor paarden..
11. En tot slot.. wat vindt u van de JJ Boumanschool?
Ik vind het super leuk op de Boumanschool! Leuke
leerlingen, leuke docenten en een gezellige sfeer!

Damwoude


Marco van der Meulen: Dijkstra Draaisma
Dokkum

Schoolverlaters:


Patrick Prak: Wasbeer Dokkum




Abdulqadir Jeylani: Dijkstra Draaisma Dokkum
Brezï Douwes: Canvast Company Kollum



Jessica Luimes: Zeeman Stiens



Kris van der Zwaag: Bijkon staal- en
systeembouw Harkema



Marcel Bleeker: Werk via gemeente



Patrick Boltjes: Werk via gemeente




Arnold Wiegersma: Werk via uitzendbureau
Andre van Dijk: Schildersschool Leeuwarden

We willen mevrouw van der Weg bedanken
voor het interview!

Nieuwsbrief

Schooldisco

Dit is de laatste nieuwsbrief
van het jaar 2017! Voor nu
wenst de leerlingenraad jullie
allemaal alvast een prettige
feestdagen en natuurlijk een
bijzonder mooi en goed
2018! Ook in het jaar 2018
gaan we weer leuke
activiteiten organiseren!
Deze nieuwsbrief is
geschreven door Sabine en
Baukje van de
leerlingenraad.

In de maand november
hadden we als
leerlingenraad een
schooldisco
georganiseerd, voor de
hele school dat plaats
mocht vinden in te
Dokkum de Ponderosa.
De reacties op het
scholfeest waren enorm
positief. Met een goede dj
van de school Youri
Hiemstra, met goede en
leuke muziek.

Dagje Duitsland
Fase 3 heeft donderdag 7
december een bezoek aan
de scheepswerf in
Papenburg bezocht. Bij de
Meyerwerft in Papenburg
bouwen ze gigantische grote
cruiseschepen. Daar kregen
ze een rondleiding en hebben
ze gekeken hoe deze
schepen worden gebouwd. In
de middag hebben de
leerlingen een bezoek
gebracht aan de kerstmarkt
in Oldenburg. Het was een
leerzame maar ook zeker
gezellige dag!

Wist u dat……
* Sabine afscheid neemt van de
leerlingenraad
* Mevrouw Riemersma in januari
met zwangerschapsverlof gaat
en mevrouw Haisma haar
vervangster is
* Fase 3 een kerstdiner heeft in
de Kruisweg te Damwoude
* Fase 1 en 2 een kerstontbijt op
school.
* Wij straks twee weken
kerstvakantie hebben en jullie
fijne feestdagen toewensen!

Kerstmarkt
Afgelopen woensdag 13
december was er een
kerstmarkt op school. De
opbrengst ging naar ‘the
Beautiful Gate’. Er waren
verschillende activiteiten
en er was veel lekkers te
koop. Leerlingen hadden
vooraf veel spullen
gemaakt, waarvan alles is
verkocht! De opbrengst
was een mooi bedrag van
€3000,00. Meneer
Schaafsma zal in mei
naar Zuid Afrika gaan en
dit bedrag overhandigen
aan Toby en Aukje
Brouwer van de Beautiful
Gate.

