
Donderdag 5 april is op onze Praktijkschool Emmen 

een buiten werkplaats  voor het metselen officieel in 

gebruik genomen. Directeur van de school, Bert Vas-

tenburg, verrichtte samen met Jordi van de Swaluw, 

metselaar in opleiding, de opening door het leggen 

van de eerste steen. 

De directeur sprak zijn waardering uit over de inzet 

van de leerlingen, die samen met de docenten bouw-

techniek deze buiten werkplaats hebben opgebouwd 

en ingericht. Op het plein zijn 7 werkplekken, ook is 

er een kleine opslag ruimte gebouwd. De directeur 

kreeg, van de leerlingen, enige uitleg over het ont-

staan en opzet van deze nieuwe werkplek.   

Jordi gaf eerst de directeur instructie hoe een steen 

moest worden gemetseld vervolgens legde dhr. Vas-

tenburg  onder luid applaus de “eerste steen”.  

Bouwtechniek docent Sander Redder is zeer tevre-

den met het resultaat en zegt: “Met deze werkplek-

ken kunnen we onze leerlingen nog beter voorbe-

reiden op het echte werk”. Het plein past uitste-

kend bij onze school omdat we veel praktijklessen 

geven en er  nu meer mogelijkheden zijn. 

Leerlingen kunnen op onze school een branche 

gerichte opleiding metselen ( Fundeon) volgen. 

Dit is een landelijk erkende opleiding zodat onze 

leerlingen met dit certificaat goed voor de dag 

kunnen komen. 

 

Afd. Bouwtechniek 

Buiten metselplaats in gebruik genomen 
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Meivakantie: 
28 april  -  6 mei 

Drentse week klas 2 
7 mei -  11 mei 

Wadlopen klas 3 
16 mei 

Hemelvaart + vrijdag vrij 
17 en 18 mei 

Pinkstermaandag vrij 
28 mei 

1 juni en 4 juni 
Graffitiproject klas 1 

Provinciale sportdag 
8 juni 

 

Korte informatie: 

Welkom: Voor u ligt de 4e nieuwsbrief van dit schooljaar. In deze uitgave speciale aandacht voor de leerlingen-

raad. De leerlingen die in de leerlingenraad zitten hebben zelf een aantal stukjes geschreven. Zij geven aan waar de 

leerlingenraad zich mee bezig houdt en wat hun rol is binnen onze school.  

Gebruik foto’s en video’s 

Zoals u weet heeft onze school een eigen website (www.praktijkschool-emmen.nl),  

waar u  informatie over de school kunt vinden. Daarnaast maken we regelmatig fo-

to’s en video’s om onze school te promoten of om informatie te verstrekken aan sta-

ge-bedrijven of andere scholen. Het is mogelijk dat uw zoon of dochter op deze vi-

deo’s en/of foto’s te zien is. We gaan ervan uit dat dit geen probleem vormt in de 

huidige digitale maatschappij. Er zijn echter bepaalde uitzonderlijke situaties denk-

baar waarin het niet wenselijk is dat uw zoon of dochter te zien is op onze website. 

Als u bezwaar maakt tegen het gebruik van foto’s of video’s waarop uw kind te zien 

is, dan kunt u dat kenbaar maken bij de schoolleiding. Uw kind kan het overigens op 

het moment van fotograferen of filmen ook zelf kenbaar maken. 

http://www.praktijkschool-emmen.nl
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“Is de 

Jongerenclub iets 

voor jou?” 

Schoolvoetbal VO gemeente Emmen 

 

De Jongerenclub Emmen  

Samen dingen doen is leuker…. 

 Het lijkt me leuk om nieuwe vrienden 
te maken 

 Ik wil graag samen met anderen iets 
leuks doen 

 Ik wil graag anderen ontmoeten maar 
durf niet zo goed 

Vind jij het ook leuker om met anderen 
activiteiten te ondernemen?  
Dan kun je terecht bij De Jongerenclub 
Emmen van MEE Drenthe. 
Voor wie is De Jongerenclub Emmen? 
Je kunt meedoen als je tussen 16 en 25 
jaar bent en: 

 op een praktijkschool school zit of 
hebt gezeten 

 thuis, begeleid zelfstandig of zelf-
standig woont 

op een sociale werkplaats werkt of in het 
vrije bedrijf werkt 

Hoe werkt het? 
Elke maand wordt er door vrijwilligers 
samen met de deelnemers 
iets leuks georganiseerd 
waaraan je mee kunt doen.  
Dat kan bowlen zijn of een 
spelavond, maar ook film 
kijken, midgetgolfen of sa-
men uit eten. De activitei-
ten vinden meestal op za-

terdagavond plaats. 
De consulent van MEE Drenthe houdt 
nauw contact met de vrijwilligers.  
Misschien vind je bij De Jongerenclub 
Emmen iemand waarmee je ook buiten 
de georganiseerde avonden iets kunt 
afspreken. Bijvoorbeeld om naar de 
bioscoop te gaan, of samen voetbal te 
kijken.  
 
Het lidmaatschap is 20 euro per jaar.  
De kosten van de activiteiten en con-
sumpties zijn voor eigen rekening. 
 
Is de Jongerenclub iets voor jou? 
Neem dan contact op met MEE Dren-
the, telefoon: 0592 303 999. 
Je kunt je ook inschrijven via het in-
schrijfformulier. Een folder en een in-
schrijfformulier kun je ophalen bij de 
receptie van de school.  

Afgelopen week hebben bijna 60 leerlingen van de Praktijkschool Emmen, verdeeld over 4 teams, deelgenomen aan het 

schoolvoetbaltoernooi voor het voortgezet onderwijs op het sportcomplex van de vv Angelslo. De teams hebben vol 

overgave gestreden.  Aangemoedigd door enthousiaste coaches  resulteerde dit  in een aantal gelijke spelen en winstpar-

tijen. Af en toe werd er helaas ook verloren. 

Dit jaar daarom helaas geen finalerondes voor onze school omdat we niet als eerste eindigden in een poule.  

De sfeer was in alle teams uitstekend, we kijken daarom al weer uit naar volgend jaar.  

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

Een gezellig 

toernooi! 

http://www.meedrenthe.nl/viewformulier.asp?for_id=13
http://www.meedrenthe.nl/viewformulier.asp?for_id=13
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Enkele weken geleden is er op de don-

derdagmorgen in de klas het thema “eten 

uit je land van herkomst” aan de orde 

geweest. 

Natuurlijk kon iedereen heerlijk vertellen 

over de lekkere gerechten die in andere 

landen worden gemaakt. 

We kregen er spontaan trek van! 

Op die morgen ontstond het idee om 

eens samen te eten van al die lekkere 

gerechten en daarom zijn we met elkaar 

op stap gegaan om te lunchen. 

Wat hebben we gegeten: 

 Rolls (loempia met vulling) 

 Pannenkoeken volgens Somalisch 

recept 

 Exotische tonijnsalade met stok-

brood 

 Hollandse poffertjes 

 Bryani met kip 

 

Het was een geslaagde 

en smakelijke ochtend! 

 

 Kindervakanties vluchtelingenwerk. 

“We 

kregen er 

spontaan 

trek van” 

 
Eten uit het land van herkomst. 

Speurtochten, varen op een zeilschip, boogschieten… Deze zomer staan er weer interessan-

te weken op het programma. Voor ieders wat wils: sportieve weken voor jongeren, weken 

met spelletjes en allerlei creatieve activiteiten voor kinderen én weken voor ouders en kin-

deren. 

Voor wie zijn de vakanties? 

Sommige vakanties zijn speciaal georganiseerd voor vluchteling- of asielzoekerskinderen. 

Andere weken worden ook door Nederlandse kinderen bezocht. Alle vakantieorganisaties 

zijn aangesloten bij Steunpunt Kindervakanties. Kinderen vanaf 4 tot en met 17 jaar 

kunnen ook dit jaar weer een weekje weg. 

Het aanmeldformulier kunt u bij de administratie van de school aanvragen. Hier is ook 

een overzicht te krijgen van de verschillende soorten vakantieweken. Er zijn veel verschil-

lende vakantieweken: zo kunnen de jongeren naar een TEAM CHALLANGE KAMP of is er 

een MULTICUTURELE WEEK.  

Dit jaar is de eigen bijdrage voor een vakantie € 20,- per  

kind, mocht dit een probleem zijn, dan graag even op het  

aanmeldformulier vermelden want we vinden het vooral  

belangrijk dat zoveel mogelijk kinderen op vakantie kunnen  

gaan. 

Meer informatie over de vakantieweken kunt u vinden op: 

Www.kindervakantieweken.nl  

 

 

http://www.steunpuntkindervakanties.nl/


Wij willen graag het schoolplein veranderen en gezelli-
ger maken voor de leerlingen van de praktijkschool Em-
men, WE WILLEN GRAAG!!   

  Pannakooi 

 Voetbalveldje 

 2 nieuwe rookvakken met sigaretten palen 

 Basketbalnet 

 Hoekbankjes met prullen bakken in het midden van 
het bankje & er komen om de boompjes ook er om heen 
met bankjes 

 Buiten tafelvoetbal 

 Buiten pingpongtafel 
 
De groentetuin komt achter de school want wij krijgen 
namelijk buren naast ons ( nieuwe school )  

 

 

 

 

groetjes de leerlingenraad !!  

we houden jullie op de hoogte door deze pagina in 
de nieuwsbrief! 

Overleg tussen: Cheryl Anouk mevr. Bonkes en mr. Trul. 

We hebben ons eerste gesprek gehad, het gesprek ging 
goed we hebben de eerste wensen genoemd. Na de zo-
mer vakantie zal de eerste afspraak misschien in gaan, 
en dat is : dat de eerste-jaars niet meer mogen roken. 
We hebben alvast genoemd dat de school rookvrij kan 
zijn & gezond is in 2015 : we hebben een filmpje gekeken 
hoe het op een andere school er uitzag we hebben veel 
punten gezien wat misschien van pas komt op onze 
school . 

We gaan jullie zeker op de hoogte houden van wat we 
bespreken en wat er gebeuren gaat in de komende tijd.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Even voorstellen: 

Wij Remon, Chantal, Cheryl en Anouk zitten in de leerlingenraad, wij hebben elke maand een bespreking, daar in 
zitten wij 4, 2 moeders van leerlingen en de directeur, 

Remon is de klassenvertegenwoordiger van klas 1. 
Anouk klassenvertegenwoordiger van klas 2. 
Chantal klassenvertegenwoordiger van klas 3. 
Cheryl klassenvertegenwoordiger van klas 4,5,6. 

Alle klassen hebben wel een klassen vertegenwoordiger, maar als ze ideeën hebben, dan 
kunnen ze het naar een van ons 4 melden. Wij brengen het idee dan in de vergadering 
van de leerlingenraad. De komende periode komen er nog veel ideeën bij, maar wij hou-
den jullie nog daar nog van op de hoogte. Er komt een machine, met koffie, thee en cho-
colademelk in de kantine, per bekertje kost het € 0.30.  

Rook vrijeschool. 

Leerlingenraad Praktijkschool Emmen 
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Het schoolplein. 

Op deze pagina geeft de leerlingenraad informatie over de onderwerpen waar zij aan werken. De leerlingenraad is 
in het leven geroepen om de mening en wensen van onze leerlingen nog beter naar voren te laten  
komen. 


