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*Een sportief WK 2023! 
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Vrijdag 23 december Op vrijdag 23 december start voor iedere leerling die op school les heeft de kerstvakantie 
om 12.10 uur.  
(Uitgezonderd de leerlingen die op deze dag stagelopen, zij hebben een reguliere stagedag.) 

Pisa onderzoek Vandaag hebben O, U en E leerlingen meegedaan met het Pisa onderzoek. De opkomst was 
hoog, daar zijn we ontzettend blij mee. De toets was moeilijk, maar de leerlingen kregen 
complimenten van de organisatie over hun inzet. De leerlingen hebben als dank een leuk 
presentje van de organisatie gekregen: een houten speaker standaard voor hun mobiele 
telefoon.  

Nieuw vak: autocleaning Op de site van onze school kunt u foto's en filmpjes zien over een nieuw vak bij de Arbeids 
Training, namelijk Autocleaning door middel van stoom. De leerlingen krijgen workshops om 
het vak te leren van het bedrijf waar wij de apparatuur gekocht hebben. 

De eerste auto's zijn al onder handen genomen met een goed resultaat. 

Houd u de site in de gaten wanneer u, als u dat wilt uw auto tegen een kleine vergoeding 
aan de binnen- en buitenkant wil laten cleanen. 

Winkel Per 1 januari zijn wij als school huurder van een winkelpand in de Dorpsstraat. 

Eerst gaat de aannemer erin om het pand te verbouwen. 

Het pand is casco, dus er moet veel aan gebeuren. 

De bedoeling is dat de leerlingen samen met ons personeel de winkel gaan runnen. 

In de winkel komt een repro/ kopieershop, retail/ kleding, een koffiecorner en nagelstyling. 

Ook de producten die van onze boerderij komen, afhankelijk van het seizoen, gaan er 
verkocht worden. Wie weet nog meer, maar dit is het uitgangspunt! 

1e open dag groot succes Afgelopen vrijdag (18 nov '22) was onze eerste open dag en deze was een groot succes. 

Veel geïnteresseerden, leerlingen met ouders bezochten de school. 

Bij het weggaan hoorden wij veel enthousiaste verhalen.  

We zijn trots op hoe de open dag verlopen is. 



Voor volgend jaar staan er 4 nieuwe 1e jaar klassen op de rol met een maximumaantal van 
64 leerlingen. 

10 februari 2023 is onze 2e en tevens laatste open huis. 

 

Veel nieuwe foto's op de 
site 

Er zijn veel nieuwsberichten met foto's op de site geplaatst. Neemt u weer een kijkje op 
onze website? Bij het kopje: Nieuwsberichten kunt u de foto's zien en berichten lezen van 
het laatste nieuws.  www.praktijkcollegezoetermeer.nl  

Next Step Beroepenmarkt 
een groot succes! 

Op donderdag 10 november hebben wij voor het eerst de Beroepenmarkt Next Step bij ons 
op school mogen organiseren. Dit hebben wij in samenwerking gedaan met de gemeente 
Zoetermeer en de Binnenbaan.  
 
Dit was een groot succes! ‘S cohtends heeft de burgemeester van Zoetermeer het 
beroepenfestijn geopend voor dagbesteding en ‘s middag heeft de wethouder van 
onderwijs van Zoetermeer de beroepenmarkt voor reguliere arbeid geopend.  

School in Bedrijf en Open 
Huis.  

Om leerlingen van groep 8 en hun ouders de school te laten zien kunnen zij zich aanmelden 
voor School in Bedrijf en het Open huis. Kent u kinderen die in groep 8 zitten en graag eens 
komen kijken? Dan kunt u ze verwijzen naar onze site: Groep 7/8 - Praktijk College 
Zoetermeer  

Herinnering: ontbijt op 
school 

De 2e week na de herfstvakantie (dinsdag 8 novenber) zijn wij gestart, in samenwerking met 
vrijwilligersorganisatie “een Glimlach”,  met een simpel maar voedzaam ontbijtje op school.  
Het ontbijt is zeer afwisselend.  

Dit op de dinsdag en de donderdag van 08.15 uur tot 08.30 uur. 

Het ontbijtje wordt klaargemaakt door de vrijwilligers en klaargezet in de aula dit is 
toegankelijk voor alle leerlingen. Deelnemen aan het onbijt hoeft niet, maar het het mag! 

Stichting leergeld In de gemeente Zoetermeer biedt Leergeld gezinnen met minimale financiële middelen een 
Kindpakket met onderstaande voorzieningen aan.  

 

https://www.elkkinddoetmee.nl/zoetermeer-3/ 

Schoolregels  - 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 

Bereikbaarheid  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?  
 

http://www.praktijkcollegezoetermeer.nl/
https://praktijkcollegezoetermeer.nl/groep-7-8/
https://praktijkcollegezoetermeer.nl/groep-7-8/
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Nieuwe contactgegevens? Wilt u het ons laten weten als u verhuisd bent, een nieuw telefoonnummer hebt of een 
nieuw e-mail adres heeft?  U kunt dit doen door te mailen naar 
info@praktijkcollegezoetermeer.nl 

Lesvrije dagen Op de website kunt u regelmatig nieuws vinden. Daarnaast zijn hier ook alle vakanties en 
roostervrije (mid)dagen van dit schooljaar vinden. 
 

  
  
  

 

 

BELANGRIJKE DATA 

29 november  - Verkort rooster 

- Stages gaan gewoon door volgens afspraak 

6 december  - Verkort rooster 

- Stages gaan gewoon door volgens afspraak 

22 december  - kerstviering op school (informatie volgt) 

23 december  - Kerstvakantie start om 12.10 uur voor iedere leerling die les heeft op school.  

- Stages gaan gewoon door volgens afspraak 

26 december t/m 6 januari  - Kerstvakantie  
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