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dinsdag 1 oktober 2013 
Impressie introductiekamp  
Schitterend weer was het tijdens de eerste 
schoolweek. De nieuwe leerlingen zijn nu al 
wel een heel stuk gewend maar het was best 
spannend de eerste dagen. Geniet nog even 
na met de foto’s! 
   

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pesten en social media 
Pesten is natuurlijk niet acceptabel. Als je 
gepest wordt is dat helemaal niet leuk. Je voelt 
je er verdrietig door en je hebt geen zin meer 
om mee te doen. Als het heel erg wordt kan 
het zelfs zijn dat je niet meer naar school wil 
gaan. 
 
Digitaal pesten, cyberpesten noemen we dit 
ook wel, is pesten via de digitale media.  
Voorbeeld van cyberpesten is als iemand valse 
berichten plaatst op Facebook, Twitter, 
Instagram of Snapchat. Soms doen de pesters 
of ze iemand anders zijn en lijkt het net of die 
berichten door een ander geplaatst zijn. Ook 
het plaatsten van vervelende foto`s of 
bedreigingen zijn vormen van pesten. 

Pesten op deze manier is heel erg vervelend,  
want het houdt niet op als je niet meer op 
school bent. Het gaat 24 uur per dag, zeven 
dagen in de week door. Je kunt vaak niet zien 
wie het doet, dus je kunt ook niet vragen om 
ermee te stoppen. Het is vervelend omdat het 
zich snel kan verspreiden en veel mensen het 
kunnen lezen of zien. Ook is het heel moeilijk 
om de berichten en foto`s weer van het 
internet af te halen. 

Wij zijn natuurlijk heel alert op pesten in zijn 
algemeen en op deze vorm van pesten in het 
bijzonder.  
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Op onze website staat ons uitgebreide 
pestprotocol. U vindt dit onder het kopje 
‘praktisch’, ‘regels en procedures’. Ook het   
Social Media protocol staat daar vermeld. Op 
het internet is er natuurlijk van alles te vinden 
over (cyber)pesten. Enkele websites zijn: 

https://www.stoppestennu.nl/cyberpesten 
http://www.pestweb.nl 
http://www.cyberpesten.be 
 
Schoolvakanties 2016/2017  
Voor de volledigheid publiceren we 
nogmaals in onderstaand schema 
de schoolvakanties voor schooljaar 
2016/2017.  
 

 
 dinsdag 1 oktober 2013 

Maandag 24 oktober 
t/m vrijdag 28 
oktober 2016 

Herfstvakantie 

Maandag 7 
november 2016 

Studiedag, 
leerlingen vrij 

Vrijdag 23 
december 2016 t/m 
vrijdag 6 januari 
2017 

Kerstvakantie 

Maandag 27 februari 
t/m vrijdag 3 maart 
2017 

Carnavalsvakantie 

Vrijdag 14 april  
2017 

Goede Vrijdag 
(Geen vrije dag! ) 

Maandag 17 april  
2017 

Tweede Paasdag 
2017 

Maandag 24 april 
t/m vrijdag 5 mei 
2017 

Meivakantie 

Donderdag 25 mei 
2017  

Hemelvaart 

Maandag 5 juni 
2017  

Tweede 
Pinksterdag 

Maandag 17 juli t/m 
vrijdag 25 augustus 
2017 

Zomervakantie 

 
Let op de Kerstvakantie…deze start al op 
vrijdag 23 december 2016, donderdag 22 
december is dus de laatste schooldag!  
 
 

 
Marathon Eindhoven 2016 
 

 
 
Met dit snelle team hebben we op zondag 9 
oktober, tijdens de Marathon van Eindhoven, 
125€ opgehaald voor inloophuis De Eik! 
Jaarlijks loopt een clubje leerlingen begeleid 
door enthousiaste docenten de Cityrun (4,5 
km) voor dit goede doel. Goed gedaan van 
Hamza, Kekele, Lutiano, Peter, Matthew en 
Chaïmae. En juf Treffers en meneer Van 
Viersen natuurlijk! 
 
Verkorte lesweek en afnemen van 
toetsen 
De eerste toetsen staan alweer gepland voor 
de eerste, vijfde en zesde klassen. Toetsen 
Nederlands en rekenen en voor de bovenbouw 
ook Engels, zullen worden afgenomen in de 
week van 14 t/m 18 november. In de week 
daarna, van maandag 21 november t/m vrijdag 
25 november, is er een verkorte lesweek. De 
docenten vergaderen dan over de voortgang 
van de leerlingen. De lessen op school duren 
tot 12.30 uur. Ook het ATC eindigt om 12.30 
uur. Stages gaan wél gewoon door!  
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Open dag 
De inloopmiddag vindt plaats op woensdag 25 
januari 2017. 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. De data waarop ouders hun 
kinderen kunnen inschrijven aan Praktijkschool 
Eindhoven volgen nog. 
 
Kerstmarkt 2017 
De Kerstmarkt vorig jaar was een groot succes 
dus we gaan dit jaar weer voor zo’n gezellige 
markt! Op woensdagavond 21 december, 
van 19.00 uur tot 21.00 uur zullen er weer 
allerlei gezellige kraampjes te vinden zijn met 
warme chocolademelk, creatieve cadeautjes 
en het rodeo snowboard.  Uitgebreide info 
volgt nog!  
 

 
 

 
Infoavond aanmelding ‘17-‘18 
Ook op woensdag 21 december 2016 vindt 
de informatieavond voor ouders van groep 
achtplaats. De avond start om 19.30 uur met 
een presentatie en eindigt rond 20.30 uur. Na 
afloop van de infoavond bent u natuurlijk van 
harte welkom op onze Kerstmarkt!  
 
Deelraad Praktijkschool Eindhoven 
Op onze school wordt beleid vastgesteld en er 
worden besluiten genomen. Door het 
managementteam (Vestigingsdirecteur, 
Teamleiders onder- en bovenbouw en 
Coördinator ATC), maar mét advies en 
inspraak van de deelraad (DR). De DR is dus 
de plek bij uitstek voor geïnteresseerde ouders 
en personeelsleden om mee te praten en mee 
te beslissen over beleidsmatige zaken die 
spelen op en rond school.  
 
De deelraad vergadert ongeveer vijf keer per 
jaar. Dit gebeurt altijd in de avonduren.  
Onze vestigingsdirecteur, mevrouw Van 
Vugt,  is daarbij ook (gedeeltelijk) aanwezig. 
Verder bestaat de deelraad van PSE uit twee 
ouders, drie onderwijzende personeelsleden 
en één onderwijsondersteunend personeelslid. 
  

 
 
Graag zien we dat de oudergeleding uitgebreid 
wordt met een derde ouder. Daarom zijn wij op 
zoek naar een enthousiaste ouder om deze 
plek in de DR in te nemen!   
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Voor deze ouder is er ook nog eens de 
mogelijkheid om deel te nemen aan de GMR 
waarbij deelraden van alle zes scholen van 
Scholengemeenschap Het Plein 
vertegenwoordigd zijn. 
 
Wij vragen geïnteresseerde ouders zich 
kandidaat te stellen; de voorkeur gaat uit naar 
een ouder van een leerling uit de onderbouw. 
Indien u interesse heeft kunt u uw reactie 
mailen aan de secretaris van de deelraad,  
mw. De Brouwer, l.debrouwer@sghetplein.nl 
onder vermelding van naam en klas van uw 
kind(eren) en met een korte motivatie. 
Natuurlijk kunt u hier ook terecht met vragen. 
Doet u graag iets voor school en zo indirect 
ook iets voor onze leerlingen? Meld u aan!  
U bent van harte welkom!  
 
De volgende nieuwsbrief verschijnt voor de 
Kerstvakantie!  
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