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Ruimte om jezelf te zijn

PAARSE VRIJDAG

FIETSVERLICHTINGSACTIE

Veilig onderweg
Vandaag, maandag 19 december houden we de
“fietsverlichting actie”. Hiermee vragen we aandacht voor het
aanzetten van de fietsverlichting. Het blijkt namelijk dat
ongeveer 30% van de fietsers geen of geen volledige
fietsverlichting heeft. Terwijl fietsers in het verkeer zonder licht
als heel onveilig worden ervaren. Tijdens de actie verlichten
we het portaal bij de ingang en staat daar een tafel met
daarop reflecterende sleutelhangers (van VVN) voor alle
leerlingen. Ook hangen er posters door de school om
iedereen te herinneren fietsverlichting aan te zetten. Zo
hopen we bij te dragen aan een veilige reis. 

Op vrijdag 9 december was het Paarse Vrijdag.  
Omdat we als school staan voor inclusiviteit en
respect, hebben we hier op school aandacht
aan besteed tijdens onder andere de
mentorlessen. We vinden het belangrijk dat
elke leerling de ruimte krijgt om zichzelf te
kunnen zijn. Deze week schittert onze
kerstboom nog een beetje extra door de mooie
slingers die door onze leerlingen speciaal voor
Paarse Vrijdag zijn gemaakt. Hierop hebben
leerlingen verschillende zinnen aangevuld met
eigen teksten rondom 'jezelf zijn'. 



Tijdens de lessen leervaardigheden leerden de leerlingen omgaan met de Plenda. Dit krijgt een
vervolg vanaf 9 januari, met de pilot ‘zelfstandig gebruik van de Plenda’! We hopen daarmee dat de
leerlingen steeds zelfstandiger en actiever hun Plenda gaan gebruiken. Zowel leerlingen van
leerjaar 1 en 2 als hun ouders/verzorgers en de lesgevers zijn betrokken bij deze proefperiode. Ga
daarom ook vooral thuis hierover in gesprek 

Binnen de pilot zullen de lesgevers het huiswerk tijdens de les nog wel delen met de leerlingen,
maar niet meer noteren in Magister. Het toets moment zullen leerlingen nog wel terug kunnen
vinden in Magister, maar de toets-inhoud wordt door de leerling opgeschreven in de Plenda.  

Omdat wij begrijpen dat een leerling leert door het maken van fouten, krijgt de leerling aan de start
van deze pilot van de mentor één geel bandje met daarop zijn naam. Heeft de leerling het huiswerk
niet af of is het materiaal niet in orde? Dan kan de leerling het gele bandje afgeven aan de docent
bij wie het huiswerk niet af was, zodat de leerling niet hoeft na te blijven. 
LET OP: de leerling kan dit bandje één keer gebruiken.    

De pilot loopt van 9 januari tot en met 21 april. Er vindt tussentijds en na afloop een evaluatie plaats.
Voor vragen kan er contact worden opgenomen met de mentor.
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Pilot voor leerjaar 1 en 2

ZELFSTANDIG PLANNEN 
MET PLENDA



Op zaterdag 14 januari 2023 wordt van 9.00 uur tot 13.00 uur ‘De Dag van de Techniek’
georganiseerd aan de Vijfhuizenbaan 10 in Gilze.   
 
Het doel van deze dag is om basisschoolleerlingen en middelbare scholieren kennis te laten
maken met techniek. Het gaat niet alleen om het bouwen van machines, maar techniek zit overal.
Je kunt het zo gek niet bedenken of er komt techniek aan te pas. En dit wordt allemaal geleerd
tijdens de Dag van de Techniek. Elk deelnemend bedrijf laat op deze dag zijn expertise zien. Er
worden presentaties en workshops gehouden en het allerleukste: uw zoon of dochter mag zelf ook
aan de slag gaan! Aanmelden hoeft niet. Door middel van het scannen van de QR-code in de flyer,
ziet u welke bedrijven meedoen. 
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Kennismaken met alles rondom techniek

DAG VAN DE TECHNIEK

 @TECHNIEKDAG_GILZE 

EVENEMENT: DAG VAN
DE TECHNIEK IN GILZE 



Vrijdagochtend 23 decemberAGENDA
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De volgende nieuwsbrief verschijnt maandag 16 januari 

Op vrijdag 23 december willen we met alle leerlingen gezellig het jaar afsluiten en met een fijn gevoel
de kerstvakantie in gaan. We hebben er voor gekozen om een ontbijt te organiseren per mentorklas.
Op vrijdagochtend 23 december sluiten we onder het genot van een lekker ontbijt en wat drinken het
jaar gezellig af . Het is een gewone lesdag dus we verwachten dat uw zoon/dochter aanwezig is bij
het ontbijt. Alles voor het ontbijt wordt verzorgd door school en er wordt rekening gehouden met
allergieën en halal.

Hieronder staat wanneer uw zoon/dochter op school wordt verwacht;
Leerjaar 1 & Leerjaar 3: worden van 08:30u tot 09:30u verwacht bij hun mentor(en) voor het ontbijt.
Leerjaar 2 & Leerjaar 4: worden van 10:00u tot 11:00u verwacht bij hun mentor(en) voor het ontbijt.

Samen fijn het jaar afronden

AFSLUITING 2022
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FIETSVERLICHTINGSACTIE

Maandag 19 december

DAG VAN DE TECHNIEK

Zaterdag 14 januari


