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Zomervakantie: 
4 juli– 17 augustus 

Eerste schooldag 
Dinsdag 19 augustus  
Klas 1: 9.00 uur 
Klas 2: 9.30 uur 
Klas 3: 10.30 uur 
 
Klas 4: 13.00 uur 
Klas 5/6: 14.00 uur 
 

 

Korte informatie: 

Einde van een schooljaar 
U leest nu in de laatste nieuwsbrief van dit jaar. Dit schooljaar is (bijna) voorbij.  
Het was een druk en spannend jaar. We hebben veel gedaan, veel beleefd en de 
school is op allerlei manieren gegroeid. Maar als we terugblikken denken we  na-
tuurlijk toch het eerst aan overlijden van onze leerling Dimitri. We hebben hem 
afgelopen week, op wat zijn 17e verjaardag zou zijn geweest,  nog een keer her-
dacht. En we hebben achter de school een boom gepland. Een gedachtenis boom 
aan leerlingen die zijn overleden: Jeffrey, Jordy en Dimitri. Op die manier blijven 
ze toch bij ons in beeld en herinnering.  
 
We zijn dit jaar gegroeid. In aantal. We begonnen  met 300 leerlingen en heb-
ben er nu 340 en na de zomer starten we met ongeveer 360 leerlingen. Dat is 
veel. Ons mooie gebouw zit dan ook knap vol. 
Meer leerlingen betekent ook meer personeel. We zijn blij dat we een aantal jon-
ge collega’s in ons team hebben kunnen opnemen. In juli gaan er ook twee colle-
ga’s met pensioen waaronder  Mw Nijenbrinks van de administratie. Met haar 
heeft u vast allemaal wel eens contact gehad om een leerling ziek te melden, over 
het schoolgeld of wat dan ook. We danken haar en dhr vd Werf, leraar hout voor 
hun jarenlange inzet voor de school en wensen hen alle goeds voor de levensfase 
die nu begint.     
 
We zijn dit jaar gegroeid. In kwaliteit. Dat zouden we van onszelf niet zomaar 
durven zeggen maar dat zegt de inspectie van het onderwijs. Die vond met name 
de sfeer op school bijzonder en daar zijn we dan ook heel trots en zuinig op. 
 
We zijn dit jaar gegroeid. In activiteit. Wij geven geen diploma maar zorgen wel 
voor werk of een vervolgopleiding voor onze leerlingen als ze van school afgaan 
en zijn dan ook nog jaren beschikbaar voor nazorg. ’t Is maar wat je belangrijk 
vindt. Maar zonder diploma wil nog niet zeggen zonder papieren. Elke leerling 
heeft een portfolio en daarin komen bij steeds meer leerlingen prachtige branche-
erkende certificaten. Papieren die de werkgevers kennen en erkennen!  Daarom 
halen we steeds meer branche-opleidingen in de school, van schoonmaak en lassen 
tot bloemsierkunst en kettingzaag. 
 
We zijn gegroeid. In respect. We hebben onze naam veranderd. We heten nu 
PRO Emmen en die letters PRO staan voor Positief, Respectvol en Opgewekt. En 
dat is een vlag die de lading dekt. We zijn er trots op dat we maar heel weinig 
incidenten hebben op onze school. Dat de vele, vele gasten die onze school be-
zoeken altijd –net als de inspecteur- verrast zijn door het respect, de beleefdheid 
en de vriendelijkheid van onze leerlingen. En dat we dit jaar zo vaak op een posi-
tieve manier in de krant of voor de radio kwamen, dat we bezoek kregen van de 
burgemeester, van wethouders, van mensen van de tweede kamer en van heel 
veel andere scholen. En allemaal zeiden ze respect te hebben voor wat zij op on-
ze school zagen en meemaakten.  
 
Ging alles goed dit jaar? Nee, zeker niet. We vergaten terug te bellen, we zagen 
dingen over het hoofd, een aantal zaken lopen gewoon nog niet goed, soms ma-
ken we alles heel ingewikkeld terwijl het ook wel simpeler kan, en soms, heel soms 
waren we gewoon niet aardig genoeg.  
Daarom is het zo goed dat we weer nieuwe kansen krijgen. Want we willen een 
topschool  zijn/worden/blijven. Na de vakantie! 
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Verslag veron-dag Klas 3 

Beeldenroute  
 

Wij zijn met de klas en met een vrouw die alles 

wist van de beelden  waar we langs liepen. Er za-

ten best wel mooie  beelden bij. We gingen  ook 

naar de trouw zal kijken voor de raam. Toen we 

terug kwamen op school gingen we mozaïek 

sommige hadden wel wat moois gemaakt . 

Voor het mozaïek ging ze wat vertellen over Gau-

di de bekende mozaïeken  die in Barcelona een 

heel plein heeft gemozaïekt .  We moesten met 

gamma lijm allemaal stukjes steen bolletjes en pepperklip wat van mozaïek maken . 

Dat was ons verhaal over beeldenroute van Martijn en Roy  

 

SPORTDAG 2014 

Hallo wij zijn Ridwan en Justin, wij hebben mee gedaan aan sportdag 2014 in 

Hoogenveen. Ridwan deed eerst trefbal toen voetbal wij hebben de ronde na de 

groepsfase niet gehaald.  Justin deed ook voetbal zijn team is 1ste geëindigd. En als 

laatste deden we estafette. Hier zijn we ook 1ste geworden. 

P R O - M M  N I E U W S B R I E F  

“En als laat-

ste deden we 

estafette. 

Hier zijn we 

ook 1ste ge-

worden.” 

Het radio maken 
Eerst gingen wij radio’s elkaar zetten. Daarna gingen wij ze laten werken uit de energie 

uit een sinaasappel. En toen konden wij hem verbinden met de radio en konden wij luis-

teren naar allerlei verschillende muziek. 

Solderen 
Wij konden gaan solderen en toen konden wij een energie versterker met elkaar verbin-

den. Toen was de energie dus verdubbeld. 

Morse code 
Wij hebben morse code geleerd wij kunnen onze naam en achter naam hobby’s  en onze 

huisdier namen en de naam van de school. 

Zender vinden 
Wij moesten met een kastje. Een aantal kasten met straling vinden die verstop zaten in 

de bosjes. Die konden wij vinden door ons kastjes te gebruiken de gaf straal af  zodat we 

die andere kasten konden vinden. Door een bepaald geluid. Die geluiden wisten wij te 

herkende doordat die meneer zij hoe het klinkt. 



P A G I N A  3  J A A R G A N G  3 ,  N R 4  

Ik doe al 3 jaar mee met het 4 tegen 4 toernooi. In de eerste 2 

jaar zijn we niet zo ver gekomen maar dit jaar wel. Dit jaar zijn 

we door gegaan in Assen, want in assen zijn we 1ste van het 

noorden geworden. Daarna mochten we door naar Utrecht daar 

in Utrecht zijn we 3de  geworden van alle praktijk scholen van 

heel Nederland. Gr. Amine 

4tegen4 voetbaltoernooi  

We zijn 16-06-2014 naar Emmen centrum geweest. En hebben we daar een rondleiding gekregen 

over de beelden en plaatjes. Ze heeft uitgelegd wat het is en 

door wie het is gemaakt en wanneer het is gemaakt en we heb-

ben er wel wat van geleerd. 

workshop 

2e blok waren we weer op school en dan moesten wij zelf een 

tegeltje maken en dan moesten we zelf bedenken wat er op 

moest. En we hebben vonden het leuk 

Groetjes Joris en Linda uit klas 3c 

Beeldenroute en workshop Beeldenroute 

EEN VERSLAG VAN VINCENT EN JORDY OVER ETHIOPIË  
Meneer  Vastenburg is naar Ethiopië  geweest om mensen in het onder-
wijs daar te gaan helpen  
Hij heeft  ook les gegeven daar aan kinderen en aan de leraren daar.  
Hij heeft bij ons in de klas een presentatie gegeven en uitgelecht wat die 
daar allemaal deed  en  foto’s  laten zien  
De mensen zijn daar arm en hebben weinig te eten en niet genoeg geld voor om daar naar 

school te gaan en moeten daarom meestal werken. 

Verslag Drouwenerzand . 

Wij zijn met de onze eigen klas 3C en de klas van Meneer Bosman (2D) naar Drouwenerzand ge-

weest! We zijn met auto’s heen gebracht door de ouders van Joris & Luc en onze eigen mentor & 

stagiair hebben ook een auto meegenomen, en bleven ook bij ons op het park! We hebben in leuke 

attracties geweest, en  we konden lekker voor niks eten. De meeste zijn we in de parajump & bots-

auto’s geweest, want die waren het leukst.  Na 2uur lang waren we al uitgekeken van de parajump. 

We hebben ook heel vaak in de spookhuis geweest, en we vonden het elke keer nog eng.. Er waren 

2 van klas 2D heel misselijk van de parajump, en hebben heerlijk overge-

ven… ( GWEN FEINEN & RICARDO HARM). We waren wel al na 3uurtjes 

uitgekeken op het park, het was eigenlijk niet echt iets voor kinderen 

van onze leeftijd, maar ondanks dat hebben we ons goed vermaakt & 

lekker gegeten.       

Dit was het einde van het verslag van  

Lisa Pijper, Demi Veenstra  & Britt Wubbels  
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“Dit is heel knap 
aangezien de 
leerlingen nog 
maar net in het 
derde leerjaar 
zitten en nog 

maar 6 weken het 
vak metselen 

hadden gehad.” 

Nieuwe metselschuur  

Bij het vak metselen hebben wij sinds twee jaar een buitenwerkplaats. Nu wil het in ons land 

nog wel eens regenen dus is de afdeling bouwtechniek samen met de leerlingen aan het 

werk gegaan om een metselschuur te bouwen. Vóór de 

winterperiode hadden de metselleerlingen de fundering 

en schoonmetselwerk gemetseld en gevoegd en zelfs 

de bestrating lag er al grotendeels in. Dit is heel knap 

aangezien de leerlingen nog maar net in het derde leer-

jaar zitten en nog maar 6 weken het vak metselen had-

den gehad en dan direct in het echte schoonmetsel-

werk.  

 

 

In de maand februari kwam het hout van de houtzagerij 

en zijn wij begonnen met het prefab maken van de 

schuur in het praktijklokaal. Omdat het hout nog nat was 

hebben wij het hout op natuurlijke wijze laten drogen in 

de gang tussen onze school en De Atlas. Dit heeft ons 

veel gesjouw opgeleverd. Wij zijn eerst begonnen met 

het afkorten en schaven van de palen en balken voor de 

spanten en het dak op de juiste breedte en dikte. De leerlingen hebben aan al deze balken 

ronde kanten gefreesd. Nadat wij deze machinale bewerkingen hebben gedaan zijn wij be-

gonnen met het maken van verbindingen aan de palen en het maken van de spanten.  

Daarna moesten de zware palen en spanten worden 

geplaatst op het metselwerk en het paste ook nog ge-

lukkig!!! Hierna hebben wij het dak erop gemaakt. De 

leerlingen waren eerst nog bang om het dak op te 

gaan maar na een tijdje wilden ze alleen nog maar op 

het dak werken.  

 

 

 

Het frame van de schuur was klaar en wij zijn verder gegaan in het houtlo-

kaal met het bewerken van de planken die de schuur dicht maken. Deze 

planken moesten ook worden afgekort en geschaafd en vervolgens moest 

er nog een gleufje in gefreesd worden, want wij hebben tussen de planken 

die recht op staan doorzichtige stroken gemaakt zodat er meer licht in de 

schuur komt en deze winddicht is. Het aanbrengen van de planken en de 

stroken was een heel precies werkje. Nu is de schuur klaar en mogen de 

leerlingen trots zijn op het resultaat. De leerlingen die mee geholpen heb-

ben wilden graag de laatste les hun kookkunsten laten zien in de schuur. 

Wij als bouwtechniek vinden dat de jongens dit echt hebben verdiend. 

P R O - M M  N I E U W S B R I E F  
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Geslaagden! 

De afgelopen periode hebben veel leerlingen van Pro Emmen een diploma of certificaat behaald. Hieronder een 

overzicht van deze fantastische prestaties. Maandag 1 juli is een aantal van deze leerlingen al in het zonnetje ge-

zet. Gisteren: donderdag 3 juli is natuurlijk de officiële diploma-uitreiking geweest. Wij zijn trots op onze leer-

lingen en op ons team. Met z’n allen komen we tot prachtige prestaties!  

Iedereen van harte gefeliciteerd!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

VCA 

Nikita Ebelties 

Jarno Beuker 

Remon Muntinga 

Erik Koolman 

Jordy Nijland 

Nick van der Linden 

Jeffrey Kuipers 

Nick Kamps 

Daniël de Jong 

Martijn Heller 

Niels Scheper 

Renee Glaasker 

Sven Bruns  

Dimitri van Os 

Patrick Stevens 

Nick Panman 

Ruben Ruiter 

Jaquelien Papenhuijzen 

Branchecertificaat interieur en  

confectie van Modint 

 

John Jamalian 

Damiën Aalders 

Branche assistent winkelmedewerker 

Asley Kollem 

Wouter van Hes 

Marsa Booij 

Sharon Struik 

Ronaldo Thijssen 

Kimberley Beekman 

Angelica Blom 

Schoonmaak sva 1 

Deborah de Vries 

Monica Wessels 

Maaike Dijkema 

Melissa Streuer 

Lianne Kikkert 

Desiree Peters 

Lindy Pruim 

Bloemschikken: 

 

Nikita Ebelties: sva1 werken met bloemen 

Agnes Bouma: sva1 werken met bloemen 

Martijn Heller : sva1 werken met bloemen 

Amber Blik: sva1 werken met bloemen 

Woonhulp: 

Gert Jan Roosjen 

Monica Wessels 

Groen Branche: 

Jarno Beukers - kettingzagen basis 

Torsten Katuin - trekkercertificaat, extra bewijs deelname slipcursus trekker 

Remon Muntinga - trekkercertificaat 

Rene Glaasker - trekkercertificaat 

Robbin Bonnema - trekkercertificaat 

Nick Kamps  - heftruckcertificaat 

Branche Balie SVA 1 

 Samira  Zuhrmuhle 
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Het team van Praktijkschool Emmen wenst 
iedereen een hele fijne zomervakantie. We 

hopen dat iedereen tijdens de vakantie 
weer genoeg energie zal bijtanken, zodat 
we er in augustus weer vol tegenaan kun-
nen gaan. De school is tijdens de vakantie 

telefonisch niet bereikbaar.  
 

Alleen in noodgevallen kunt u contact  
zoeken met 06-28784992  

 

Vervolg: Geslaagden! 

Lassen Branche Nil 

 

Joel Kievit   Mag niv 2 

Demy Grit   Mag niv 2 

Nataniel Martinus  Mag niv 2 

Tom van der Laan  Mag niv 1 

Jeroen Sipkens  Mag niv 1 

Robin Lamprecht  Mag niv 1 Stappenplan Hout, Stichting hout en meubel; 

Jordy van de Linde 

Lyon Blik 

Dimitri van Os 

AKA (Arbeidsmarkt gekwalificeerd Assistent) 

 

Yilderay Albostanli  Sharon Arends 

Bas Barelds   Kevin Harks 

Miranda Bontjer   Laila Louzri 

Maaike Dijkema   Dianda Meijer 

Anouk Grooten   Raphael Ngendakumana 

René Hage   Marissa Ottens 

Lianne Kikkert   Mandy Pruim 

Desireé Peters   Myron Remmelts 

Lindy Pruim   Allisa Strijker 

Kevin Scholtens  Tamme Tuncil 

KimberleyTienkamp  Marilynn Vries de 


