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Bakken voor KIKA 
De maand maart heeft in het teken gestaan van 
Bakken voor KIKA. De leerlingen zijn twee weken 
lang volop in de weer geweest om de koekjes, die 
door ouders, familie en kennissen zijn besteld, te 
bakken. De school rook heerlijk en er is ontzettend 
goed samengewerkt om deze klus te klaren. In het 
totaal is met deze bakactie een bedrag van  
€ 500,00 opgehaald. 
 
 
Bliksemstage 
Woensdag 16 maart zijn de leerlingen van 2A op 
Bliksemstage geweest. De helft ging naar 
Domino’s. Daar kregen zij een presentatie over het 
bedrijf en leerden zij vervolgens hoe de kassa 
werkt, hoe je bestellingen dient te bezorgen en 
natuurlijk hoe je een heerlijke pizza bakt! 
Een ervaring rijker en met een pizza in de hand 
hebben ze deze leerzame ochtend afgesloten! 
De andere helft van de klas ging naar het Siemens 
Showroom Inspiratie huis 20/20. Ze kregen een 
rondleiding en mochten alle nieuwste snufjes voor 
in de keuken bekijken. Vooral de apparaten die met 
stem kunnen worden bediend, waren interessant. 
Daarna mochten de leerlingen gebruik maken van 
een stoomoven om een pokébowl en pizza in te 
maken. Een leuke interessante ochtend die werd 
afgesloten met een heerlijke, zelfgemaakte 
maaltijd.  
 
 
Examen schoonmaakproject 
Het schoonmaakproject is dit jaar in een nieuw 
jasje gestoken. In samenwerking met het 
schoonmaakbedrijf CSU hebben de leerlingen van 
de sector Zorg 20 weken les gehad in professioneel 
schoonmaken. Tijdens deze lessen leerden ze over 
de theorie achter het schoonmaken en hebben ze 
ook veel in de praktijk geleerd. In de laatste week 
hebben deze leerlingen zowel een theorie- als 
praktijkexamen gedaan en zijn ze allemaal 
geslaagd! Gefeliciteerd! 
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5 april  
Studiedag 

Leerlingen vrij 
 

7 april 
Schoolfeest 

 
12 april 

Paasactiviteiten 
 

15 t/m 18 april 
Goede Vrijdag/Pasen 

Leerlingen vrij 
 

23 apr t/m 8 mei 
Meivakantie 
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NL doet en De Linie doet meer!!!!!! 
Vrijdag 18 maart hebben leerlingen uit de bovenbouw meegedaan met NL doet. 
Het begon met het ophalen van de door Mika zelfgemaakte appeltaarten bij ”De 
goede Buur” in Badhoevedorp. Deze werden vervolgens bij de verschillende 
klussen uitgedeeld: 
Klus 1: Heimanshof in Hoofddorp; grof vuil opgeruimd en dakpannen gestapeld 
Klus 2: Speel-o-theek; speelgoed schoongemaakt 
Klus 3: Bornholm; kinderspeelplaats aangelegd voor de bezoekende 
kleinkinderen van de bewoners van Bornholm. 
 
Het Mobile Media Lab 
22 Maart stond er een grote vrachtwagen van de politie op het terrein. De 
derdejaars leerlingen kregen gastlessen over veiligheid en grenzen aangeven 
en de 4e en 5e jaars over bewustwording en een veiligheidstraining. 
Ze zijn ook in de truck geweest om met een VR-bril te kijken en keuzes te 
maken. Neem je ’s morgens het mes wel mee of laat je hem in het messenblok? 
De keuze die je in de ochtend maakt, kan grote gevolgen voor je hebben op 
een later tijdstip die dag. Wees je daarvan bewust! 
Buiten was een échte crime scene nagebootst, inclusief blauwe tent en 
slachtoffer in de tent. Bij de crime scene vertelden agenten het verhaal over 
een jongere die is neergestoken. Wat is er precies gebeurd? Is de dader al 
opgepakt? Wat zijn de gevolgen voor hem/haar? Dit zou het resultaat kunnen 
zijn van een verkeerde keuze in de ochtend.  Het doel van deze voorlichting is 
om bewustwording te creëren over de gevolgen van het dragen van een mes. 
De ultieme boodschap: het veiligst ben je zonder mes. 
 
Gratis schoolmelk 
Tot het einde van dit schooljaar krijgen de leerlingen dagelijks gratis melk of 
karnemelk aangeboden. Onze school is ingeloot om dit gratis te ontvangen. 
Hiermee krijgen alle leerlingen een gezonde keus aangeboden, waardoor zij 
kennis kunnen maken met zuivel, een gezond alternatief voor suikerhoudende 
drankjes dat valt binnen de Schijf van Vijf. Schoolmelk wordt aangeboden door 
FrieslandCampina en wordt ondersteund door de Europese Unie en het 
ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.  
 
Bureau Halt op bezoek 
De 1e jaars leerlingen hebben tips gekregen om veilig te internetten. 
Whatsapps-gebruik, digipesten, hacking of sexting zijn een aantal van de 
thema’s waar aandacht aan is besteed. 
De 3e jaars hebben de voorlichting jeugdcriminaliteit gekregen. Omdat onze 
jongeren graag grenzen opzoeken is het van belang ze hierover voldoende te 
informeren.  
De 4e en 5e jaars hebben de voorlichting 'invloed van de groep' gekregen. Bijna 
75% van de jeugdcriminaliteit wordt gepleegd in groepsverband of onder 
invloed van groepsdruk.  
 
Een stagiaire uitgelicht: Ilse Neuteboom 
Ik zit in de 5e van Praktijkschool De Linie en loop al heel lang stage bij de HEMA 
in het centrum. Ik heb verschillende taken omdat ik in de winkel maar ook in het 
restaurantgedeelte sta. 
Mijn taken in de winkel zijn: vakken vullen, kassa draaien, klanten helpen, 
retouren opruimen, vegen en nog veel meer. 
Mijn taken in het restaurantgedeelte zijn: het maken van ijskoffies, broodjes, 
salades en smoothies, vegen en dweilen, tafels schoonmaken en de afwas 
doen in de spoelkeuken. 
Het is heel gezellig bij m’n stage, ik heb veel leuke collega’s en een leuke 
leidinggevende.                                                                          Ilse 


