
Nieuwsbrief Praktijkcollege Zoetermeer   

Vrijdag 23 december 2022 

KORTE MEDEDELINGEN 
Onderwerp Mededeling 

Namens het gehele team 
 
 

Fijne kerstdagen en een 
gelukkig en gezond 2023!! 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Uitnodiging 
oudergesprekken 

In de eerste week na de vakantie krijgen de ouders van de leerlingen van de B en O-fase de 
uitnodiging voor het leerling en oudergesprek over het MOP en het rapport. Uiteraard gaan 
we ervan uit dat alle ouders en de leerlingen op het gesprek komen. 

Uitnodiging voorlichting 
entreeklas schooljaar  
2023 - 2024 

De uitnodiging krijgt u in de 1e week na de kerstvakantie  

Kerstlunch Op donderdag 22 december is er door en voor de alle leerlingen van onze school een 
kerstlunch gemaakt en geserveerd. Er werd heerlijk gegeten en de sfeer was uitstekend. 

Dank aan alle leerlingen, vrijwilligers en collega's die deze overheerlijke lunch gemaakt 
hebben. 

Winkel Zoals al eerder geschreven zijn we druk bezig met de huur van ons winkelpand. 

2 weken geleden hebben we het contract getekend en krijgen we binnenkort de sleutel van 
het pand. In de 2e week van januari start de aannemer met de verbouwing. 

Het adres is: Dorpsstraat 86A 

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  

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! 

http://www.praktijkcollegezoetermeer.nl/
https://praktijkcollegezoetermeer.nl/groep-7-8/
https://praktijkcollegezoetermeer.nl/groep-7-8/


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?  
 

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 

26 december t/m 6 januari  - Kerstvakantie  

12 en 13 januari - Rapport en uitnodiging gesprekken mee 

16 t/m 27 januari - oudergesprekken 

20 januari - Terugkomdag schoolfotograaf 

6 februari - Studiemiddag team, leerlingen vrij vanaf 12:10 uur 

 

 
 

 

https://www.elkkinddoetmee.nl/zoetermeer-3/
mailto:info@praktijkcollegezoetermeer.nl
mailto:info@praktijkcollegezoetermeer.nl
https://beroepscollegezoetermeer-praktijk.nl/
https://beroepscollegezoetermeer-praktijk.nl/jaarprogramma/


 


