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Kerstvakantie: 
22 dec. - 6 jan. 

Studiemiddag personeel: 
21 jan 

Klas 4 museum Veenhuizen: 
1 feb. 

Open dag: 
6 feb. 

Klas 1 bezoek geldmuseum 
8 feb. 

Korte informatie: 

Kerst 

Nog een paar dagen en dan is het  kerstfeest. Een feest om naar uit te zien maar soms ook dagen om tegen 

aan te kijken. Het is het feest van het licht dat het wint van het donker.  Maar soms lijkt het net andersom:  

dat het steeds donkerder wordt en er nergens meer een straaltje licht valt te beleven.  Je zult in deze crisis 

maar werkloos zijn, of je gezondheid laat je in de steek of geldproblemen houden je uit de slaap…dan is 

het meer zwart dan licht en kun je maar moeilijk echt kerstfeest vieren.  Onze 300 leerlingen komen uit 

heel verschillende situaties, voor sommigen is het leven al licht en gaat alles voor de wind.  Maar  veel  van 

hen weten nu al heel goed van donkerte en dat het in 

het leven lang niet altijd zo loopt als je wel zou willen. 

Als school kunnen  wij daar vaak maar weinig aan 

doen, maar wat we kunnen, willen we zo goed moge-

lijk doen. 

-uw kind weerbaar maken en zelfvertrouwen geven, 

zodat hij/zij positief in het leven durft te staan 

-laten merken dat hij/zij ertoe doet en belangrijk voor 

ons is,  zodat ze nooit min over zichzelf gaan denken 

-het scheppen van sfeer, gezelligheid, warmte en 

veiligheid zodat  school een fijne plek is, een tweede (t)huis   

-het leren van de regels van het grote-mensenleven aan de leerlingen: respect in de omgang met elkaar, 

hoe je conflicten moet oplossen, hoe een compliment te geven en te krijgen, je werk goed te doen, op-

drachten te aanvaarden en op kwaliteit te letten, je vakmanschap te ontwikkelen en bij te houden enz. 

 

‘„Geven jullie dan geen rekenen en taal meer en Engels en noem al die andere schoolvakken maar op?„„ 

Natuurlijk wel!  Maar dat is niet meer dan normaal. Wij willen als het even kan proberen net even meer te 

doen en meer te zijn dan het normale. Want met alleen normaal doen, is het nog maar de vraag of het licht 

het wel wint van het donker.     

Als team van praktijkschool Emmen wensen wij u  fijne kerstdagen en een heel goed en lichtrijk 2013!   

Onderzoek  
 

Als het goed is heeft u afgelopen week een 

brief in huis gehad met een paar enquête-

vragen. We hebben er alweer een heleboel 

ingevuld teruggekregen waarvoor wij u 

hartelijk danken. Als u dat terugsturen nog 

niet heeft gedaan, wilt u die moeite dan 

alsnog even nemen. Het kost vijf minuten 

van uw tijd. Geld kost het niet want op de 

antwoordenvelop zit al een postzegel. De 

vragen gaan over uw mening over onze 

school. Studenten van Hogeschool Stenden 

doen  een onderzoek naar ons imago en wij 

hopen met hun rapport straks eventuele 

tekortkomingen van ons beter in het zicht te 

hebben en er dan natuurlijk ook wat aan te 

gaan doen.  Uw complimenten maar ook uw 

kritiek is daarom erg welkom! 
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Vier dringende vragen!! 
Wij zitten dringend verlegen om vier zaken van u. Ze gaan van makkelijk naar moeilijk.  

 

Allereerst vragen wij om uw emailadres zodat we niet alles meer op papier hoeven te 

zetten en we voor de communicatie met u ook niet meer  afhankelijk zijn van leer-

lingen die wel eens een brief in hun tas laten zitten. Als wij uw mailadres al hebben, 

hoeft u niet te reageren. Anders graag even een mail naar  

administratie@praktijkschool-emmen.nl met daarin de naam van uw zoon/dochter en 

de klas. 

Dan willen we graag de gsm nummers van de leerlingen zodat we 

die bijvoorbeeld  ingeval van een roosterwijziging snel kunnen 

bereiken. Deze nummers kunnen de leerlingen zelf aan de 

mentor doorgeven. 

Als derde, en dan wordt het al wat lastiger, de ouderraad vraagt u 

om een bijdrage van 25 euro per jaar voor de kosten van di-

verse extra zaken op school zoals voor  het vieren van Sinterklaas, kerst en Pasen; de 

bijzondere activiteiten in de laatste schoolweek en de schoolfeesten waaronder het 

gala .  

De bijdrage voor de ouderraad kunt u storten op rekening 4054612 ten name van 

Praktijkschool Emmen Ouderraad onder vermelding van de achternaam van uw kind. 

En tenslotte, het schoolgeld. Nog niet alle ouders hebben de 65 euro overgemaakt.  Wij 

vragen per leerling 65 euro aan schoolgeld. Dat is vergeleken met andere scholen 

opvallend  weinig, al kan het toch een heel bedrag zijn.  Dat geld is echt nodig voor al 

die zaken die we als school  belangrijk vinden maar waarvoor we geen of onvoldoen-

de geld van de overheid krijgen. U kunt daarbij denken aan  o.a. de schoolkampen, het 

wadlopen,  de excursies, de klasse-uitjes  en  bijzondere lessen waar we deskundigen 

voor moeten inhuren.  Als u deze 65 euro nog niet betaald heeft, vragen wij u dat nog 

voor 1 januari 2013 te doen door betaling op rekening 135101913 ten name van St 

Praktijkonderwijs Emmen onder vermelding van de achternaam van uw kind.  

 
Slecht weer      

Toen we  vrijdag  7 december ’s morgens uit het raam keken en geen sneeuw zagen, geen wind 

en al helemaal geen storm, baalden we wel. Alle leerlingen vrij gegeven vanwege het naderende 

noodweer en dan geen vuiltje aan de lucht.  De taxi’s reden niet maar de bussen wel en er viel 

ook goed te fietsen. We zijn geen watjes, maar ja…als je vrij gegeven hebt, komen de leer-

lingen natuurlijk niet naar school.  Zo gaan we het niet nog een keer beleven. In vervolg maken 

we pas ’s morgens tussen half zeven en zeven uur  bekend of er wel of geen school zal zijn. Er 

is geen school als op dat moment code oranje of rood wordt afgegeven. Dat zetten we dan op 

dat moment op de website en we sturen de leerlingen een sms bericht (als we hun nummer 

hebben). Geen kleurcode, geen melding op de site en geen sms….dan is er gewoon school.   

 
UNICEF 

Heeft u het mooie stukje in de krant gelezen of de foto’s gezien?  Op 10 december heeft de 

wethouder ons verkooppunt van UNICEF produkten geopend.  Mooie kaarten en andere za-

ken kunt u ’s morgens in de winkel komen kopen waarmee u kinderen 

helpt die in de knel zitten. Onze leerlingen geeft het een mooie kans om 

het winkelvak te oefenen.  Komt u ook eens winkelen?    

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

mailto:administratie@praktijkschool-emmen.nl
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Update ballonnenwedstrijd: 

Inmiddels zijn de eerste brieven van vinders van de ballonnen binnengekomen. Zo is er een 

ballon gevonden in Oberhausen (165 km) en een andere in Ratingen-Lintorf (193km). We 

zullen binnenkort de prijswinnaars bekend maken. 
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“Modeshow

van Mode 

en Meer:  

 

Komt dat 

zien” 

 

Creactief 

Iedere donderdagmiddag doen de leerlingen van de klassen 1 t/m 3 mee aan een sportieve, ge-
zellige of creatieve activiteit. Dit doen wij als school om onze leerlingen te laten kennismaken 
met verschillende soorten vrije tijdsbesteding. Ook ontdekken ze op deze middag misschien wel 
hele nieuwe hobby’s of vaardigheden. Wij als leerkrachten hopen op deze manier onze leer-
lingen te stimuleren om later wanneer ze zelfstandig wonen, lid te worden van een vereniging 
of club.  
Modeshow ‘Mode en Meer’ 
Tijdens CreActief op de donderdagmiddag is de groep 
van Mode en Meer op dit moment druk bezig met de 
voorbereidingen van een heuse ‘Modeshow’! Deze zal 
20 december om 15.00 uur plaats vinden in de kantine 
van onze school. Elke leerling die mee doet met de 
modeshow krijgt 5 uitnodigingen om weg te geven 
aan ouders, familie of vrienden. Daarnaast wordt de 
modeshow afgesloten met een spetterend optreden 
van de Streetdance groep. 
Komt dat zien! 
 
Nieuw! 
Wij vinden het leuk om te melden dat wij na de kerstvakantie van start gaan met weer een 
paar hele nieuwe activiteiten namelijk: Vechtsport, Yoga voor jongeren, heerlijke hapjes maken  
en onze eigen ”The Voice”. Nu maar hopen dat onze leerlingen hier ook veel plezier aan bele-
ven! 
 

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

Jordy Hölscher ontvangt jeugdlintje. 
Jordy Hölscher, leerling uit klas 4 Techniek van onze school, heeft van mevr. Thalens, wethouder van de gemeente Emmen het “Emmens 

Jeugdlintje” ontvangen. Zo„n lintje is voor jongeren uit gemeente  Emmen die  een bijzondere prestatie hebben geleverd. Ook wij zijn trots 

op de manier waarop Jordy heeft gehandeld. 

 

Citaat uit het Dagblad van het Noorden: 

Jordy Holscher (16) uit Barger Compascuum stopte een ernstige bloeding bij een jongen door met zijn T-shirt de wond dicht te drukken. 

....... 

Op het gezicht van de 16 jarige Jordy Holscher uit Barger Compascuum was  

tijdens de uitreiking een brede glimlach te bespeuren.  

Hij stopte een slagaderlijke bloeding door met zijn T-shirt een wond dicht te 

drukken. 

"Deze zomer was ik bij de visvijver in Barger Compascuum. Een jongen 

stapte daar met zijn voet in een stuk glas. Het bloedde enorm. Ik twijfelde 

geen moment en trok mijn shirt uit. Het shirt knoopte ik om de voet van de 

jongen waarmee het bloeden werd tegengehouden. Het was een reactie 

waar ik niet over heb nagedacht" 
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De maatschappelijke stage in klas 3  
Na de herfstvakantie zijn veel leerlingen op zoek 

gegaan naar een adres voor hun maatschappelijke 

stage. Sommige kregen hierbij wat hulp van hun 

ouders en dat was prima natuurlijk. De leerlingen 

konden een plek zoeken bij iedere plek waar met 

vrijwilligers wordt gewerkt. Daarnaast was het toe-

gestaan om te zoe-

ken op de eigen 

oude basisschool. 

Inmiddels zijn de 

eerste leerlingen 

klaar en hebben hun certificaat gehaald. 

Om een indruk te geven waar men terecht komt 

hieronder een globaal overzicht: 

 

Meer dan de helft van de leerlingen heeft inmid-

dels een maatschappelijke stage gevonden. Veel 

plaatsen zijn er dit jaar bij basisscholen. Ook zorg-

instellingen komen regelmatig voor. Enkelen ge-

bruikten de zomervakantie al om hun MaS stage 

te doen bij een opvang voor katten. Daarnaast 

veel sportverenigingen, de dierenambulance en 

het smalspoormuseum. 

Er zijn adressen rond de school bij voetbalvereni-

ging SC Angelslo en bij atletiekverenging De Sper-

wers. Zelf zoeken hoeft hier niet, aanmelden kan 

via school. Toch is de belangstelling voor deze 

adressen dit jaar wat minder. De leerlingen zoeken 

liever zelf.  

Dit jaar zijn er enkele contacten tot stand gekomen 

via de website www.masemmen.nl Op deze site is 

een vacaturebank waar de leerlingen rechtstreeks 

kunnen reageren. Het aanbod wordt steeds groter. 

Zo kun je helpen bij kerstvieringen of baancom-

missaris worden bij een motorclub. Voor iedereen 

is er wel wat. Hierbij ook veel kleine klusjes van 

één dag. Ook met deze klussen kan de leerling 

zijn MaS certificaat bij elkaar sprokkelen. Voor het 

verzamelen van verschillende klusjes is een speci-

ale lijst.  

Er zijn wel wat technische aanloopproblemen ge-

weest bij deze site waardoor een reactie op een 

aanmelding soms uitbleef. Nu werkt alles naar be-

horen. Mocht dit niet zo zijn dan hoor ik dit graag .  

Neemt u eens een kijkje op deze site 

Zoals u ziet zijn er volop mogelijkheden en over 

het algemeen zijn de leerlingen enthousiast over 

hun maatschappelijke stage. Hebt u vragen over 

de maatschappelijke stage dan kunt u altijd mailen 

naar rutger.slim@praktijkschool-emmen.nl of con-

tact opnemen met de mentor. De leerlingen heb-

ben nog het hele school-

jaar de tijd om hun maat-

schappelijke stage af te 

ronden. 

Rolinda wint fotowedstrijd 

Onze leerlinge Rolinda heeft een prijs gewonnen met een foto-

wedstrijd. 

Ze heeft een foto ingestuurd die gemaakt is op haar stageadres 

tijdens de Open Bedrijvendag op 3 november in Emmen. 

De prijs, een waardebon van 25 Euro, werd uitgereikt door me-

vrouw Snippe van de gemeente Emmen. 

Op de foto ziet u mevrouw Snippe, Rolinda en dhr. Van der Veen. 

http://www.masemmen.nl
mailto:rutger.slim@praktijkschool-emmen.nl

