Nieuwsbrief juli 2017
Bijna vakantie!
Alweer de laatste nieuwsbrief van schooljaar
16-17 voordat we gaan genieten van de
zomervakantie. We hadden al prachtig weer de
afgelopen tijd waardoor we zelfs een aantal
dagen een tropenrooster hanteerden. In deze
nieuwsbrief blikken we o.a. terug op het
schoolfeest en informeren we u over diverse
zaken.

Brochure ATC
Naast de algemene schoolbrochure
beschikken we nu ook over een aparte
brochure met informatie over ons
arbeidstoeleidingscentrum. Deze kunt u hier
bekijken.

Schoolverlatersavond
Ook dit jaar zwaait weer een aantal leerlingen
af en dat laten we natuurlijk niet zomaar voorbij
gaan. Op dinsdag 11 juli reiken we de
certificaten uit. De avond begint om 19.00 uur
en het wordt vast een feestelijk afscheid!

Nieuw inlogscherm Magister6
Misschien heeft u het al gemerkt, het
inlogscherm van Magister6 is onlangs
veranderd. Door nieuwe ontwikkelingen op het
gebied van veiligheid, koppeling met
applicaties en standaarden rondom identificatie
en authenticatie is deze wijziging van inlog
noodzakelijk. Men voert eerst de
gebruikersnaam in en klikt vervolgens op
doorgaan om het wachtwoord in te kunnen
voeren. Hiernaast ziet u hoe het nieuwe
inlogscherm eruit ziet:
Kijk voor meer nieuws op www.praktijkschooleindhoven.nl

Agenda
Dinsdag 11 juli
Woensdag 12 juli
t/m vrijdag 14 juli
Maandag 17 juli t/m
vrijdag 25 augustus
Woensdag 30
augustus
Maandag 16 t/m
vrijdag 20 oktober
Maandag 11
september
Maandag 18
september
Maandag 30 oktober

Jaarafsluiting
per klas
dinsdag 1 oktober
2013
Lesvrij
Zomervakantie
Eerste schooldag voor
de leerlingen
Herfstvakantie
Infoavond onderbouw
Infoavond bovenbouw

Studiedag SHP, alle
leerlingen vrij
Maandag 30 oktober Week van toetsing
t/m/ vrijdag 3
leerjaren 1, 5 & 6
november
Maandag 13
Verkorte lesweek /
november t/m
leerlingbesprekingen
vrijdag 17 november
Maandag 25
Kerstvakantie
december 2017 t/m
vrijdag 5 januari
2018

Geslaagden
Er hebben weer een aantal leerlingen hun
zwemdiploma gehaald. We feliciteren Zakarya
en Adan met het behalen van hun A-diploma,
en Arli, Runi, Sahal, Zafer en Emir met hun Bdiploma. Super goed gedaan! En dankjewel juf
Van der Hulst en meneer Reuver voor hun
begeleiding !

Zomersportdag

Damy, Kadir en Tolgay zijn geslaagd voor hun
b-vca certificaat, gefeliciteerd en meneer
Heessels bedankt. Salad slaagde voor zijn
examen lassen!
Voor hun typdiploma slaagden Hussein en
Timmy, met respectievelijk een negen en een
acht. Superprestatie en onder leiding van
meneer Valk.
Geslaagden voor de cursus ‘werken in de zorg’
zijn Idjatu, Luz-Maria en Tugce. Proficiat en
bedankt juf Van Dooren voor je begeleiding.

Schoolfeest Dance Dance Dance!
Het was weer een supervet feest, dankzij de
gave muziek van DJ Lapendo. Leerlingen én
docenten hebben genoten.

Kijk voor meer nieuws op www.praktijkschooleindhoven.nl

In tegenstelling tot vorig jaar hadden we
afgelopen woensdag, 5 juli het mooiste weer
van de wereld! Er werd geklommen, gedanst
en nog veel meer. We blikken terug op een
gezellige sportdag.

Boris Project

Afscheid juf Sila
Onze juf Sila Khusial heeft na bijna 25 jaren
werkzaam te zijn geweest in het onderwijs,
donderdag 6 juli afscheid genomen van haar
collega’s. Ze gaat genieten van haar
welverdiende pensioen. De meeste leerlingen
kennen haar natuurlijk van het ATC, waar ze al
vele jaren werkzaam was. Sila dankjewel voor
je inzet en geniet van je vrije tijd samen met
jouw gezin!

Op dinsdag 4 juli jl. werden leerlingen in het
zonnetje gezet die een Boris Praktijkverklaring
(werkprocessen mbo) hebben behaald. Boris is
een aanpak die leerlingen uit het voortgezet
speciaal onderwijs en het praktijkonderwijs
helpt bij het vinden van hun plek op de
arbeidsmarkt.
Deze bijeenkomst werd georganiseerd door
pro- en vso-scholen in samenwerking met de
Stichting Samenwerking Bedrijfsleven
Beroepsponderwijs. Van Praktijkschool
Eindhoven waren Luz-Maria, Amina en Ziyade
aanwezig. Tijdens deze feestelijke bijeenkomst
op het Stadhuis van Eindhoven werden de
leerlingen toegesproken en gefeliciteerd door
wethouder Staf Depla.
Lees meer over het project Boris op
www.borisbaan.nl

Kijk voor meer nieuws op www.praktijkschooleindhoven.nl

Zomervakantie
Rest ons nog alle ouder(s) en verzorger(s), en
natuurlijk alle leerlingen een hele fijne
zomervakantie te wensen. Als u op vakantie
gaat wensen wij u een hele goede reis en
veilige thuiskomst! We zien de leerlingen graag
terug op woensdag 30 augustus. Op deze dag
halen zij hun rooster en schoolboeken op.
Fijne vakantie!

