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Voorstelling Kikid 
De derde klassers hebben de voorstelling ‘Booze’ 
van Kikid gehad. Het onderwerp ging over 
genotmiddelen. Vrijwel alle jongeren krijgen 
hiermee te maken, vaak op een moment dat ze 
nog maar weinig kans hebben gehad er zelf over 
na te denken. Deze voorstelling ging gepaard met 
veel interactie. Het was een combinatie van 
theater, educatie, discussie en creatieve 
opdrachten. Het doel was bewustwording van 
gevaren, grenzen en groepsdruk maar ook inzicht 
krijgen in de eigen keuzes. Ze hebben een leuke 
en leerzame middag gehad. Tijdens de Lifestyle 
lessen gaan de leerlingen verder met dit 
onderwerp. 
 
Aan de slag met EU-Schoolfruit 
Met EU-Schoolfruit ontvangen scholen groente en 
fruit voor alle leerlingen. De gedachten hierachter 
is om jongeren te stimuleren groente en fruit te 
eten. Deelnemende scholen ontvangen 20 weken 
lang iedere week 3 porties groente en fruit voor 
alle leerlingen. En dat helemaal gratis dankzij 
financiering van de Europese Unie. Wij zijn heel 
blij dat wij hieraan mee mogen doen! De start is 
deze week en het zal iedere week een verrassing 
zijn wat er gebracht gaat worden. 
Meer informatie is te vinden op : 
https://www.euschoolfruit.nl/nl/schoolfruit.htm 
 
Mozaïk 
De leerlingen uit de 2e klas zijn de afgelopen tijd 
bij beeldende vorming bezig geweest met het 
maken van een mozaïektegel. Dat is een precies 
werk wat best veel geduld vraagt, maar de 
resultaten zien er dan ook erg mooi, kleurig en 
vrolijk uit! 
Mozaïek is een kunstvorm die al eeuwenlang 
overal ter wereld gebruikt wordt en die heel lang 
bewaard kan blijven. De oudste mozaïek kunst die 
bewaard is gebleven is al meer dan 4500 jaar 
oud! 
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1 december 
Studiemiddag 

Ll vrij vanaf 12.00 uur 
 

17 december  
3e/4e/5e jaars 

Kerstactiviteiten 
 

Uitreiking rapport 1 
 

18 december 
1e en 2e jaars 

Kerstontbijt en activiteiten 
  

19 december t/m 3 januari 
Kerstvakantie 
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Bureau Halt -> Groepsdruk 
Ook dit jaar hebben onze bovenbouwleerlingen weer een voorlichtingsles 
gehad vanuit bureau Halt. Deze keer ging het over groepsdruk. Hoe oud je 
ook bent, iedereen heeft hier wel eens mee te maken. De gastdocent vertelde 
over de gevolgen van groepsdruk en leerlingen deelden eigen ervaringen. 
Ook leerden zij dat groepsdruk niet alleen maar iets slechts hoeft te zijn. 
Groepsdruk kan er bijvoorbeeld ook voor zorgen dat je toch mee gaat sporten 
met je vrienden terwijl je hier eigenlijk niet zo veel zin in hebt.  
Kortom, weer een geslaagde en leerzame ochtend! 
Heeft u vragen over Halt of over de gevolgen van groepsdruk? Kijk dan eens 
op www.halt.nl of neem contact op met de mentor. 
 
Nationaal Schoolontbijt 
Op 6 november hebben wij weer meegedaan aan het nationaal schoolontbijt. 
In de ochtend werden de ontbijtpakketten afgeleverd en kon iedere klas met 
zijn mentor gezellig aan het ontbijt beginnen.  
De dag starten met een gezond ontbijt, waarom is dat eigenlijk zo belangrijk? 
Beginnen met een ontbijt geeft je vijf voordelen.  
* Ontbijten geeft je energie, je lichaam heeft het de hele nacht zonder eten 
moeten doen dus ontbijt geeft je in de ochtend meteen de energie die je nodig 
hebt om te leren, te werken en te sporten! 
* Ontbijten levert voedingsstoffen zoals vezels, vitamines en mineralen die je 
nodig hebt.  
* Het ontbijt is de eerste maaltijd na een lange nacht slapen, waarin je 
natuurlijk niets eet of drinkt. Dan is het nodig je darmen aan de gang te 
krijgen. 
* Ontbijten houdt je gezond anders laat je je al snel verleiden om naar 
tussendoortjes te grijpen. 
* Ontbijten is lekker en gezellig, want wat is er nu gezelliger dan de dag te 
starten door gezamenlijk te ontbijten en ondertussen samen mooie plannen 
voor weer een nieuwe dag bespreken. 
 
Bliksemstage voor 2e jaars leerlingen 
Ondanks de coronamaatregelen konden we de 2e klas toch een Bliksemstage 
aanbieden. De bedrijven zijn de school in gekomen en boden een kijkje in een 
‘echt’ eetcafé. Leerlingen konden oefenen met het dekken van de tafel en het 
uitserveren van gerechten. Een ander bedrijf gaf onze leerlingen een kijkje in 
de digitale wereld en wat er komt kijken bij digitale dienstverlening. Al met al 
weer een leerzame dag. 
 
Studiemiddag 
Op dinsdag 1 december is de volgende studiemiddag voor het team van 
Praktijkschool de Linie. Het team wordt geschoold in het traumasensitief 
lesgeven. Deze scholing bestaat uit 8 modules die door onze schoolpsycho-
loog mevr. van den Bergh worden gegeven. De docenten leren de theorie en 
krijgen praktische handvatten om leerlingen met trauma’s nog beter te 
begeleiden. 
 
Heftruck diploma behaald! 
Kenny, Djordi en Hasanali hebben vorige maand hun heftruck diploma/bewijs 
gehaald! Later deze maand zijn hier nog Rohan en Tamar aan toegevoegd. 
Al deze ROC/SWA kanjers mogen nu dus binnen hun Logistiek bedrijf veilig 
nog meer ervaring gaan opdoen. Gefeliciteerd!  
 

http://www.halt.nl/

