Nieuwsbrief Praktijkcollege Zoetermeer
Vrijdag 1 juli 2022

KORTE MEDEDELINGEN
Onderwerp

Mededeling

Namens het gehele team

Dit is de laatste nieuwsbrief voor schooljaar 2021 – 2022.
Wij wensen alle ouders en leerlingen een hele fijne vakantie en we zien elkaar weer op
dinsdag 23 augustus
Dinsdag 28 juni
Kennismaking nieuwe
mentor

Op dinsdag 28 juni hebben de leerlingen kennisgemaakt met de nieuwe mentor.
Alle leerlingen hebben dinsdag ook een brief meegekregen waarin staat in welke klas zij
volgend jaar geplaatst zijn en wie zij als mentor of mentoren krijgen.
Hier alvast een overzicht:
B-fase leerjaar 1

B1 mentor: Mevr. Kappetein en Mevr. de Koning
B2 mentor: Meneer Ahajjam
B3 mentor: Mevr. van Room
B4 mentor: Mevrouw Hurkxkens
B-fase leerjaar 2
B5 mentor: Meneer de Zwart
B6 mentor: Meneer Karabulut en Meneer Mondria
B7 mentor: Mevrouw Koppe
B8 mentor: Mevrouw Van Ravenswaay
O-fase leerjaar 3
O1 mentor: Mevr. Aarnoudse
O2 mentor: Mevr. Anandbahadoer
O3 mentor: Meneer Kouwenhoven

U-fase leerjaar 4 + 5
U1 mentor: Mevr. Smits
- uitstroomrichting techniek
U2 mentor: Meneer van Dalen
- uitstroomrichting bakkerij & Horeca / Zorg & Welzijn
U3 mentor: Mevr. Hart
- uitstroomrichting groen/ techniek
U4 mentor: Meneer de Lima
- uitstroomrichting Handel en economie
Entree (MBO 1)
E1 mentor: Mevr. Albers
E2 mentor: Mevr. van Leeuwen

Met ingang van september 2022 krijgen alle leerlingen twee keer per week een pakje
(koeien)melk aangeboden. De bekostiging hiervan gebeurt door overheidsubsidies en zal
daardoor voor uw kind kosteloos zijn.

Introductieweek nieuwe
leerlingen en
kennismakingsweek
nieuwe klassen.

B-fase (leerjaar 1 + 2)
Maandag
22 augustus

-

Leerlingen zijn vrij

Dinsdag
23 augustus

-

Leerlingen komen in de ochtend hun rooster en kluissleutel
ophalen.

-

Gelieve uw zoon/dochter €10,- borg mee te geven voor de
kluissleutel. Voor iedere leerling is het verplicht een kluisje te
hebben op school.

-

De leerlingen hebben van 09.00 – 13.00
uur kennismakingsactiviteiten bij Dutch Dragons, Het Lange
Land 6

-

Vanaf 13.00 uur vinden er kennismaking gesprekken plaats.

-

De leerlingen hebben van 09.00 - 13.00 uur een sport
ochtend, op de velden aan de Dr. J.W. Paltelaan 101.

-

Vanaf 13.00 uur vinden er kennismaking gesprekken plaats.

-

Van 09.00 uur t/m 13.00 uur vindt er een klassenactiviteit
plaats op school. De leerlingen ontbijten op school.

-

Vanaf 13.00 uur vinden er kennismaking gesprekken plaats.

Woensdag
24 augustus

Donderdag
25 augustus

Vrijdag
26 augustus

O-fase (leerjaar 3)
Maandag
22 augustus

-

Leerlingen zijn vrij

Dinsdag
23 augustus

-

Leerlingen komen in de ochtend hun rooster en kluissleutel
ophalen.

-

Gelieve uw zoon/dochter €10,- borg mee te geven voor de
kluissleutel. Voor iedere leerling is het verplicht een kluisje te
hebben op school.

-

De leerlingen hebben van 09.00 – 13.00 uur een
kennismakingsactiviteiten bij Fun Zone in Zoetermeer.

-

Vanaf 14.00 uur vinden er kennismaking gesprekken plaats.

-

De leerlingen hebben van 09.00 - 13.00 uur een sport
ochtend. Graag gymkleding meegeven.

-

Vanaf 13.00 uur vinden er kennismaking gesprekken plaats.

-

Van 09.00 uur t/m 13.00 uur vindt er een klassenactiviteit
plaats op school.

-

Vanaf 13.00 uur vinden er kennismaking gesprekken plaats.

Woensdag
24 augustus

Donderdag
25 augustus

Vrijdag
26 augustus

U-fase (leerjaar 4+5) + Entree (MBO 1)
Maandag
22 augustus

-

Leerlingen zijn vrij

Dinsdag
23 augustus

-

Leerlingen komen in de ochtend hun rooster en kluissleutel
ophalen.

-

Gelieve uw zoon/dochter €10,- borg mee te geven voor de
kluissleutel. Voor iedere leerling is het verplicht een kluisje te
hebben op school.

Woensdag
24 augustus

-

In de ochtend hebben de leerlingen een sportprogramma
van 09.00 uur t/m 13.00 uur.

Donderdag
25 augustus

-

Op deze dag worden er kennismaking gesprekken gevoerd
met de nieuwe mentor, de leerling en u als ouder.

Vrijdag
26 augustus

-

Alle leerlingen van de bovenbouw gaan naar de Uithof in
Den Haag waar ze een activiteitenprogramma zullen volgen
van 10.30 uur tot 15.00 uur.

Nieuwe email adressen

In het nieuwe schooljaar krijgen wij nieuwe e-mailadressen. Mail naar het oude mailadres
komt gelukkig nog wel aan.
De nieuwe mail adressen bestaan uit de voorletter van de docent, gevolgd door een punt en
de achternaam en @praktijkcollegezoetermeer.nl
De nieuwe email adressen voor de leerlingen volgen later.
We houden u op de hoogte.

Stichting Leergeld

Bij Leergeld beginnen we in mei met de communicatie over de voorzieningen die ouders
voor hun kinderen kunnen aanvragen. Hieronder valt ook het aanvragen van een laptop of
een bijdrage voor een specifiek type laptop/device dat een school verplicht kan stellen. Om
onze gezinnen zo goed mogelijk te informeren, is het voor ons fijn als we per school weten
welke regelingen er gelden omtrent de laptops/devices. Is er een specifiek type verplicht?
Zo ja, moeten leerlingen dit zelf aanschaffen of verloopt dit via een leverancier als
Rentcompany of Schoolcampus? Zou u mij in een mailtje kunnen sturen met daarin de
regeling op uw school voor schooljaar 2022-2023?

Daarnaast: de vergoeding die ouders met een krappe portemonnee voor een specifieke
device bij Leergeld kunnen aanvragen, moet ingediend worden voordat de device wordt
besteld bij de Rentcompany of Schoolcampus. Is er een mogelijkheid om dit via de
nieuwsbrief van uw school te communiceren met de ouders van uw leerlingen? Zo kunnen
we samen meer kinderen aan een leerdevice helpen. Meer informatie over de
voorzieningen van Leergeld vindt u op www.elkkinddoetmee.nl.

Kennismakingsgesprek
ouders met uw zoon/
dochter met de nieuwe
mentor

Alle leerlingen hebben dinsdag 28 juni ook een brief meegekregen waarin staat in welke klas
zij volgend jaar geplaatst zijn en wie zij als mentor of mentoren krijgen. Op deze brief staat
ook de datum en het tijdstip waarop de leerling en een ouder verwacht wordt voor het
kennismakingsgesprek met de mentor. Noteert u de datum en het tijdstip in uw agenda?

Startdatum en activiteiten
programma 1e schoolweek

Op maandag 22 augustus is de school weer open en bereiden de docenten zich voor. Op
dinsdag 23 augustus halen de leerlingen hun kluissleutel en hun rooster op.
Op de brief die op 28 juni is meegegeven staat het programma voor de eerste school week.

Schoolregels

Bereikbaarheid

Lesvrije dagen

Fietsen staan in de fietsenstalling
Geen jassen/ petten in de school
Er mogen geen elektrische steps / E-bikes mee de school in
Niet roken op het plein of rond de school
Geen energydrankjes in de school
Naast het directe contact met de mentor zijn we ook bereikbaar op 079-3512512 of via het
volgende emailadres info@praktijkcollegezoetermeer.nl Als u mailt wilt u dan altijd de klas
en de naam van uw zoon/dochter vermelden?
Op de website kunt u regelmatig nieuws vinden. Daarnaast zijn hier ook alle vakanties en
roostervrije (mid)dagen van dit schooljaar vinden.

BELANGRIJKE DATA

4 juli

-

Laatste schooldag

-

Alle kluissleutels moeten ingeleverd zijn

5 juli

-

Start zomervakantie alle leerjaren

22 augustus

-

Leerlingen zijn vrij

23 augustus

-

Rooster + kluissleutel ophalen volgens rooster

-

Kennismaking gesprekken op uitnodiging van de mentor

-

kennismaking week voor alle leerjaren

-

Kennismaking gesprekken op uitnodiging van de mentor

24 t/m 26 augustus

