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Nieuwsbrief  oktober 2015 

 
 

dinsdag 1 oktober 2013 
Introductie nieuwe leerlingen  
Onze nieuwe eerstejaars leerlingen gingen  
op introductiekamp in ‘De Blokhut’ om met 
elkaar én met hun nieuwe leerkrachten kennis 
te maken. Er was een opblaasbare 
stormbaan, een roofvogelshow en op de 
laatste dag aten we samen frietjes. Inmiddels 
hebben de eerstejaars leerlingen er de eerste 
weken alweer opzitten.  
 

 
 
PrO Entree  
Dit schooljaar zijn  we gestart met een PrO-
Entree traject. Leerlingen van leerjaar 5, die 
na de praktijkschool willen doorstromen naar 
de Entree opleiding van het Summacollege 
kunnen dit traject volgen. Hun capaciteit is 
daarbij natuurlijk van belang. 
Doordat leerlingen een jaar lang extra 
theorielessen volgen kunnen ze mogelijk 
starten op het Summacollege.  
 
 
 
 
 

 
Schoolvakanties 2015/2016  
Voor de volledigheid publiceren we 
nogmaals in onderstaand schema 
de schoolvakanties voor schooljaar 
2015/2016.  

 
 
     

Maandag 26 
oktober t/m 
dinsdag 3 
november 2015 

Herfstvakantie 

Woensdag 4 
november 2015 

Studiedag, 
leerlingen vrij 

Donderdag 10 
december  2015 

Studiemiddag, 
leerlingen les tot 
12.25 uur, stages 
gaan door! 

Maandag 21 
december t/m 
vrijdag 1 januari 

Kerstvakantie 

Maandag 8 
februari t/m 
vrijdag 12 februari 
2016 

Carnavalsvakantie 

Vrijdag 25 maart 
2016 

Goede Vrijdag 

Maandag 28 maart 
2016 

Tweede Paasdag 
2016 

Maandag 25 april 
t/m vrijdag 6 mei 
2016 

Meivakantie 

Maandag 16 mei 
2016 

Tweede 
Pinksterdag 

Maandag 25 juli 
t/m vrijdag 2 
september 2016 

Zomervakantie 

 
Speciale aandacht voor de 
herfstvakantie…deze duurt langer dan 
normaal en met nog een studiedag voor 
het personeel erachteraan hoeven 
leerlingen pas op donderdag 5 november 
weer op school te zijn!  
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Nieuwe website! 
Op het moment zijn we volop bezig met de 
ontwikkeling van een nieuwe website. Samen 
met onze vormgevers hopen we begin 
volgende jaar de nieuwe site klaar te hebben. 
We houden jullie op de hoogte. 

Marathon Eindhoven 
Zondag 11 oktober was weer een sportieve 
dag voor Eindhoven. In een koud zonnetje 
maakten duizenden hardlopers zich weer 
klaar om de diverse afstanden te lopen. Voor 
Praktijkschool Eindhoven heeft ook een groep 
enthousiaste leerlingen aan de City Run 
meegedaan, begeleidt door John van Viersen 
en Marcia Treffers.  
 

  
Iedereen liep de vijf kilometer uit…Super goed 
gedaan dus allemaal!  
Ook onze hardlopende docenten verdienen 
een compliment, Cecile Gelissen en Hanneke 
Keijers liepen 10 kilometer en Maartje van den 
Boogaard en Martien Dijk zelfs de halve 
marathon! 
 
 

Lessen op Locatie 
Ook dit jaar gaan onze derdejaars voor het 
eerst een externe (groeps)stage volgen. de 
zg. LOL-lessen. LOL staat voor Les op 
Locatie. Leerlingen worden ingedeeld in een 
groep waarmee zij elke woensdagmorgen op 
een locatie in Eindhoven of omgeving een 
stage volgen bij een maatschappelijk 
betrokken organisatie of instelling. Dit kan 
bijvoorbeeld een bejaardencentrum zijn of een 
stichting. Zij helpen mee met de dagelijkse 
gang van zaken en leren zo zichzelf in te 
zetten voor een maatschappelijk belang. Door 
de LOL-lessen kunnen ze kennis maken met 
verschillende bedrijven en sectoren.  
 
Verkorte lesweek en afnemen van 
testen 
Na de herfstvakantie, op donderdag 5 
november, beginnen onze vijfdejaars 
leerlingen al met testen Nederlands en 
rekenen. Alleen de eerste-, vijfde- en 
zesdejaars leerlingen worden in de 
daaropvolgende week (maandag 9 november 
t/m vrijdag 13 november) getest. De andere 
klassen volgen later.   
In de week daarna, van maandag 16 
november t/m vrijdag 20 november hanteren  
we een verkorte lesweek. De docenten 
vergaderen dan over de voortgang van hun 
leerlingen. De lessen op school duren tot 
12.30 uur. Ook het ATC eindigt om 12.30 uur. 
Stages gaan wél gewoon door!  
 
 
Infoavond ouders 
Op woensdag 16 december zijn ouders van 
groep acht leerlingen van harte welkom op 
onze informatieavond. Tussen 19.30 uur en 
20.30 kan men binnenlopen om kennis te 
maken met Praktijkschool Eindhoven.  
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Open dag 
De inloopmiddag vindt plaats op woensdag 20 
januari 2016. Toekomstige leerlingen zijn dan 
samen met hun ouders welkom om een kijkje 
te komen nemen op onze school van 16.00 
uur tot 19.00 uur. Er volgen nog de data 
waarop ouders hun kinderen kunnen 
inschrijven aan Praktijkschool Eindhoven..  
 
Kerstviering 2015 
Dit jaar gaan we de kerstviering op 
Praktijkschool Eindhoven op een andere wijze 
invullen. We organiseren een Kerstmarkt op 
donderdag 17 december waar allerlei leuke en 
lekkere zaken verkrijgbaar zullen zijn. We 
gaan jullie daar nog uitgebreid over 
informeren maar dat het gezellig gaat worden 
is zeker!  
 
Vrijdag 18 december, de laatste dag voor de 
Kerstvakantie, ontbijten we gezamenlijk met 
alle leerlingen op school.  

 
 
Communicatie 
Het is heel erg belangrijk dat we over uw 
juiste emailadres beschikken. Geef 
wijzigingen dus op tijd door! 
 
Ook vragen wij u vooral adreswijzigingen en 
wijzigingen van telefoonnummers tijdig aan 
ons door te geven.  

 

 

 
Afscheid meneer Bok en meneer 
Verbeek 
Op vrijdag 23 oktober nemen we afscheid van 
twee praktijkschool coryfeeën van het eerste 
uur: Ted Bok en Jan Verbeek. Zij gaan 
genieten van hun welverdiende pensioen.  
Samen hebben zij er zo’n 80 dienstjaren 
opzitten en wij gaan hun ervaring én 
aanwezigheid dan ook zeker missen! We 
hopen natuurlijk ook dat ze enorm gaan 
genieten van hun vrije tijd!  
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