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Op een mooi 2023

GELUKKIG NIEUWJAAR

BLIKSEMSTAGE

Verplaatst naar DOE-week 
Volgens de jaarplanning zouden de
Bliksemstages voor leerjaar 1 op woensdag
18 januari 2023 plaatsvinden. Vanwege
organisatorische redenen hebben wij besloten
de Bliksemstages te verplaatsen naar de
DOE-week, op maandag 20 maart. 

We zijn inmiddels alweer een schoolweek
verder, maar we wensen graag iedereen via
deze weg nogmaals een mooi 2023. Hopelijk
een jaar vol verwondering, ontwikkeling en het
aangaan van uitdagende doelen. 

Wat houdt zo’n Bliksemstage nu precies in?

De Bliksemstages worden in samenwerking met JINC georganiseerd. JINC is een organisatie die
jongeren helpt aan een goede start op de arbeidsmarkt. Via het JINC-programma, waar
Bliksemstages een onderdeel van zijn, maken ze kennis met allerlei bedrijven en beroepen. 

Leerlingen gaan op bezoek bij diverse bedrijven uit verschillende sectoren. Zij krijgen een rondleiding
door het bedrijf en leren meer over de verschillende functies en werkzaamheden binnen het bedrijf.
Ook steken zij zelf de handen uit de mouwen, door aan de slag te gaan met een praktische opdracht.
Een leerling gaat in een groepje van 8 tot 12 klasgenoten naar een bedrijf, begeleid door hun mentor
of een docent. 



AGENDA
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De volgende nieuwsbrief verschijnt maandag 30 januari 

Zoals iedereen om zich heen en in het nieuws merkt, zijn er op dit moment veel mensen ziek (geweest).
Ook onze medewerkers zijn hier helaas geen uitzondering op. Dit zorgt ervoor dat er mogelijk lessen
uitvallen wegens ziekteverzuim. Wij doen er alles aan om dit te voorkomen en proberen eerst andere
opties in te zetten. In sommige gevallen is dit helaas niet haalbaar, waardoor er niets anders mogelijk is
dan een les uit laten vallen. 
We proberen om het dagrooster uiterlijk om 07.45u gereed te hebben. Dit is niet altijd mogelijk waardoor
er gedurende de dag mogelijk nog wijzigingen in het rooster plaatsvinden. 
Wij hopen op ieders begrip. Zorg goed voor jezelf en denk aan je gezondheid. En beterschap aan
iedereen die dit nodig heeft. 

Lesuitval is laatste optie

ZIEKTEVERZUIM

STUDIEMIDDAG PERSONEEL
LEERLINGEN LESVRIJ
Dinsdag 24 januari vanaf 12.15u
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INFOAVOND LJ 2
Deze week ontvangen alle ouders/verzorgers van
leerlingen uit leerjaar 2 een brief over de infoavond
rondom vakkenpakketkeuze. In deze brief staat verdere
informatie over het tijdstip en programma. Deze avond
vindt plaats op woensdagavond 8 februari op school.
Noteer dit alvast in de agenda.

INFOAVOND LEERJAAR 2

woensdag 8 februari


