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Lockdown 
We hebben het jaar op een bijzondere wijze 
afgerond. We zijn blij dat de leerlingen deze 
week de praktijkvakken hebben kunnen volgen.  
Aan het eind van de kerstvakantie zitten we nog 
in de lockdown. Op 3 januari 2022 wordt 
duidelijk hoe de scholen weer open gaan. 
We bereiden ons voor en informeren u uiterlijk 
op 9 januari 2022 per mail over de start van het 
tweede deel van het schooljaar. 
 
Rapport 
Deze week zijn de rapporten uitgedeeld. In het 
rapport staan de resultaten van de afgelopen 
periode en is de werkhouding te zien. De 
resultaten bij de sociale competenties 
(luisteren, samenwerken, inzet en zelfstandig-
heid) zijn het gemiddelde van alle vakken. In 
Magister kunt u via uw zoon/dochter inloggen 
om alle resultaten van uw zoon of dochter per 
vak te zien.  
In het nieuwe kalenderjaar heeft u als ouder op 
dinsdag 25 of donderdag 27 januari een IOP-
gesprek met de mentor waarbij het rapport zal 
worden besproken. 
Voorafgaand aan deze gesprekken vinden op 
maandag 17 januari de coachingsgesprekken 
plaats met uw zoon of dochter. Die dag 
vervallen de reguliere lessen.  
 
Als de lente komt  
Maandag 19 december zijn 4 leerlingen uit de 
tweede klas naar Hospice Bardo gegaan om 
daar de tuinvrijwilligers te helpen met het planten 
van de bloembollen. Hospice Bardo zijn onze 
buren. Het is een bijzondere plek waar ernstig 
zieke mensen in hun laatste levensfase 
verblijven. Als Praktijkschool De Linie vinden wij 
het belangrijk om hier ook een bijdrage aan te 
leveren. We hopen dat er in het voorjaar een 
vrolijke en kleurrijke tuin ontstaat. 
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25 dec t/m 9 januari 
Kerstvakantie 

 

11 januari 
Studiemiddag 

Ll vrij vanaf 12.00 uur 
 

17 januari 
Coachingsgesprekken 

 

24, 27 en 31 januari 
Gastlessen Moneyways 
4e en 5e jaars leerlingen 

 

25 en 27 januari 
IOP gesprekken 

 

2 februari 
Greet event - online 
2e jaars leerlingen 

 

3 februari 
Gastlessen Moneyways 
4e en 5e jaars leerlingen 

 

7 februari 
Studiedag ll vrij 
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Zoals het klokje op school tikt ….. 
De leerlingen van sector Installatie- en Constructietechniek hebben de 
afgelopen weken les gehad over staalprofielen. Hiervoor hebben ze buiten 
staalconstructies gezocht om te fotograferen. Als praktijkdeel hebben ze 
van een deel van een stalen bint een klok gemaakt. De resultaten mogen 
er zijn, wederom een werkstuk om trots op te zijn. 
 
 
Themacertificaat  
Deze week hebben wij als school het thema-certificaat ‘Relaties en 
Seksualiteit’ in ontvangst genomen. Het afgelopen jaar hebben wij 
uitgebreid op papier gezet hoe wij op school de lessen binnen dit thema 
vormgeven. Tijdens het vak Lifestyle wordt er aan alle leerjaren seksuele 
voorlichting gegeven. Daarnaast zijn er ook Boys’ talk en Girls’ talk uren 
waarin er aandacht is voor de seksuele ontwikkeling en veiligheid van 
onze leerlingen. De Gezonde School was heel tevreden over hoe ver wij al 
zijn op school binnen het thema Relaties en Seksualiteit.  
 
 
KIKA, het goede doel voor schooljaar 2021/2022 
De leerlingen hebben dit jaar KIKA als goed doel uitgekozen. Er worden 
klussen gedaan en verschillende acties opgezet in de hoop een zo hoog 
mogelijk bedrag bij elkaar te sparen. Het opgehaalde sponsorgeld zal aan 
het eind van het schooljaar overhandigd worden aan KIKA. 
 
 
Geslaagd 
Lieke Groen heeft op 16 december tussentijds examen gedaan en is 
geslaagd! Lieke gefeliciteerd en veel succes  met je baan bij Intratuin. 
 
 
Personeel 
Er zijn veranderingen in het team. 
Mevrouw Bergen gaat ons helaas verlaten. Per 1 februari start zij op het 
ROC van Amsterdam. Gelukkig kunnen we u ook melden dat het team 
van Praktijkschool De Linie versterkt gaat worden met twee nieuwe 
krachten. 
Vanaf 1 maart zal de heer Van Staveren het team versterken, de heer Van 
Staveren gaat vakken geven zoals, rekenen, ICT en koken.  
Per 1 april komt ook mevrouw Kleijn in dienst. Zij zal naast o.a. de vakken 
rekenen en Nederlands ook het mentoraat van klas 1A op zich nemen. In 
de tussentijd wordt het mentoraat waargenomen door mevrouw Ceder. 
 
 

Het team wenst u een prettige kerstvakantie, maar vooral 
 

een gezond en gelukkig 2022. 
 


