Nieuwsbrief april 2017
dinsdag 1 oktober 2013

Ouders inzage in Magister
U ontving vorige week al een mailbericht over
inzage in Magister voor de ouders van onze
leerlingen. In de week van 8 mei ontvangt u in
een uitgebreide mail uw inloggegevens. Met
deze gegevens kunt u het rooster van uw
zoon/dochter bekijken en het aan- en
afwezigheidsoverzicht. Ook ontvangt u na de
meivakantie een handleiding Magister 6. Let
op: alleen ouders waarvan wij over een actueel
emailadres beschikken kunnen straks
inloggen in Magister.

Agenda
Maandag 24 april
t/m vrijdag 5 mei
2017
Maandag 8 mei t/m
vrijdag 12 mei
Dinsdag 16 mei

Wintersportdagen PSE

Woensdag 17 mei
t/m vrijdag 19 mei
Donderdag 18 mei
Vrijdag 19 mei
Donderdag 25 mei
Vrijdag 26 mei
Maandag 5 juni
Woensdag 21 juni

We genoten weer van een zeer geslaagde
wintersportdag in januari. Met vallen en
opstaan werd er veel geleerd én gelachen.

Kijk voor meer nieuws op www.praktijkschooleindhoven.nl

Maandag 26 juni t/m
vrijdag 30 juni
woensdag 5 juli t/m
dinsdag 11 juli
Woensdag 5 juli
Maandag 10 juli
Dinsdag 11 juli
Woensdag 12 juli
t/m vrijdag 14 juli
Maandag 17 juli t/m
vrijdag 25 augustus

Meivakantie

Verkorte lesweek
Leerlingbesprekingen
Schoolvoetbaltoernooi Son en
Breugel
Schoolreis Barcelona
voor klassen 5 & 6
Schoolreis klassen
1,2 & 3
Schoolreis klas 4
Hemelvaart
Vrije dag
Tweede Pinksterdag
Kennismakingsmiddag eerstejaars
leerlingen
Week van toetsing
leerjaar 3
Verkorte lesweek
i.v.m. jaarafsluiting
Zomersportdag
Rapportgesprekken
Jaarafsluiting per klas
Lesvrij
Zomervakantie

Nick Tilburgs 3e prijs OMO-wedstrijd
Nick is één van onze eerstejaarsleerlingen en
al heel lang gek van draaiorgels. Hij weet er
enorm veel van en heeft zelfs een eigen
website gebouwd over draaiorgels. En met
deze website heeft hij de derde plaats behaald
van de OMO Praktijkwerkstukwedstrijd. Hij
ontving een mooi geldbedrag en een certificaat
uit handen van de voorzitter van OMO. We zijn
erg trots op Nick!

Als ouder kunt u uw kind helpen om weerbaar
te worden en goed om te gaan met deze
verleidingen. Wat en hoe u dat zou kunnen
doen staat centraal staan tijdens deze
bijeenkomst.
Tijdens de homeparty gaan we in op vragen
die u heeft met betrekking tot bovenstaande
onderwerpen en vervolgens gaan we in
gesprek met elkaar over hoe u als ouder
hierop kunt inspelen.
Voor de homeparty op 11 mei a.s. kunt u zich
nog inschrijven, van 19:30 tot 21:00 bij
Jongerencentrum Your Choice. Aanmelden en
vragen via s.v.berkel@dynamojeugdwerk.nl
onder vermelding van ‘aanmelding homeparty’.

Geslaagden
Dinsdag 18 april hebben Anita, Elvan, Idjatu,
Luz-Maria, Lindy, Mitchell, Nina en Tugce het
examen ‘schoonmaken in de groothuishouding’
gedaan. En ze zijn allemaal geslaagd!
Gefeliciteerd! En juf Pascale bedankt voor de
begeleiding. Verder slaagde Dahir voor zijn
diploma computertypen, dankjewel ook
meneer Valk.

Paracetamol
Als uw zoon/dochter regelmatig hoofd- of
buikpijnklachten heeft, zorg dan dat er
paracetamol in zijn of haar kluisje ligt. Het kan
natuurlijk nét het verschil maken tussen ziek
naar huis gaan of toch de lessen kunnen
blijven volgen!

Damn Yo
Damn Yo organiseert kleinschalige
homeparty's waarbij we met ouders willen
praten over de onderwerpen alcohol en/of
drugs onder jongeren.
Zowel de GGD als Novadic Kentron zijn hierbij
aanwezig. Opgroeiende kinderen krijgen te
maken krijgen met allerlei verleidingen.
Kijk voor meer nieuws op www.praktijkschooleindhoven.nl

Verkorte lesweken en laatste
rapportgesprekken
We hebben tot het einde van dit schooljaar nog
twee verkorte lesweken. In de agenda op
pagina één van deze nieuwsbrief kunt u zien
wanneer deze precies zijn.
In de verkorte lesweek stoppen de lessen op
school om 12.25 uur, het ATC stopt om 12.30
uur. Externe stages gaan wél gewoon door. De
tweede ronde rapportgesprekken is op
maandag 10 juli.
U ontvangt natuurlijk nog een persoonlijke
uitnodiging. Ook op deze dag zijn de leerlingen
om 12.25 uur uit.

Dance Dance Dance!
Erg belangrijk dus om mee te blijven doen aan
dit onderzoek. We hebben uw input nodig!
Het complete onderzoek ligt ter inzage op
school.

Op bezoek in het Catharinaziekenhuis
Op woensdag 8 maart jl. nam een groepje
leerlingen samen met meneer Lensink
een kijkje in de uiterst professionele, enorme
keuken van het Catharinaziekenhuis. Onze
leerlingen werden rondgeleid en vielen van de
ene verbazing in de andere. Zo bereiden
slechts twee koks dagelijks alle maaltijden voor
wel 1000 patiënten! Er wordt gekookt in ketels
van 80 liter en in maar 20 minuten worden er
420 maaltijden uitgeserveerd aan de patiënten!
Erg indrukwekkend en een goed voorbeeld van
een werkplek waar onze leerlingen prima
zouden passen.
En gedanst werd er! Ook dit schooljaar kijken
we weer terug op een super geslaagd
schoolfeest. Wat was het weer gezellig,
natuurlijk ook dankzij onze gast discjockey
DJ Lapendo! Matthew en Dan wonnen de
spectaculaire dans battles en gingen naar huis
met een mooie prijs!

ProZO! onderzoek
Elke twee jaar vragen we ouders, leerlingen,
stagebedrijven en eigen medewerkers mee te
weken aan een kwaliteitsenquête. Via email
heeft u in februari uw mening kunnen geven
over PSE. We kunnen melden dat er nog
steeds een stijgende lijn waar te nemen is!
Onze school wordt al een aantal jaren op rij als
een stimulerende omgeving gezien.
Ook de begeleiding tijdens stages wordt als
erg positief beoordeeld. Leerlingen geven aan
dat de leraren geïnteresseerd zijn in ze.
Natuurlijk zijn er ook verbeterpunten:
De ouderbetrokkenheid kan beter.
Het imago van de school mag positiever.
En zouden stagebedrijven meer van de school
willen weten.

Kijk voor meer nieuws op www.praktijkschooleindhoven.nl

PSE op Facebook
Sinds kort heeft onze school ook een eigen
facebookpagina. Zoek op ‘Praktijkschool
Eindhoven’ voor leuke nieuwtjes en foto’s! En
vergeet niet de pagina te liken!

Wij wensen u een hele fijne meivakantie toe en
hopen alle leerlingen weer op maandag 8 mei
te begroeten!

