NIEUWSBRIEF 22-09-2017
NIEUWS ALGEMEEN
De week tegen het pesten
Deze week is het de week tegen het pesten. Op school
besteden we hier aandacht aan in de lessen, maar ook
tijdens vrije momenten en in de individuele gesprekken. Op
school zijn we gestart met een lessencyclus over
cyberpesten. We merken dat onze leerlingen nog niet goed
over de gevolgen van bijvoorbeeld een whatsapp of snapchat
nadenken en door hierover te praten kunnen we voor de
toekomst cyberpesten vaker voorkomen.
Wifi-codes
We hebben aan de leerlingen individuele wifi-codes uitgedeeld. Een code per device
(telefoon of ipad). De leerlingen hebben een overeenkomst getekend en bij misbruik
(bijvoorbeeld pesten of het bezoeken van ‘verkeerde’ sites), gaan we het gesprek hierover
aan met de leerling. We kunnen zelfs de wifi-code (al dan niet tijdelijk) opheffen. Laten we
hopen dat dit niet nodig is. We zouden het fijn vinden wanneer thuis het onderwerp pesten
ook besproken wordt, zodat de leerlingen weten dat we goed samenwerken met ouders/
verzorgers met als doel: een veilige school!
Extra ondersteuning en roosters
We merken dat veel eerstejaars leerlingen het nog spannend vinden op school en dat ze nog
wat moeite hebben met de wisselingen tijdens de lessen. Ageeth Koetsier
(onderwijsassistent) wordt voorlopig ingezet om de eerstejaars klassen, waar nodig, te
ondersteunen. We hopen dat hierdoor de regels als ‘rustig lopen op de gang’, ’niet stoeien’
en ‘zachtjes praten’ gauw ingeslepen zijn. Gelukkig gaat dit al een stukje beter als in de
eerste week. Ook zijn we op dit moment aan het puzzelen met de roosters om te kijken of
we de overgang van en naar de praktijkvakken voor de eerstejaars leerlingen wat
gestroomlijnder kunnen laten verlopen. Zodra we met een nieuw rooster gaan werken horen
de leerlingen dit van hun mentor.
Schoolgidsen
De schoolgids printen we niet meer uit, zoals in eerdere jaren. De schoolgidsen deel A en
deel B staan op onze website www.dekapstok.nl. Deel C (bevat gegevens over de uitstroom
van de bovenbouw) staat vanaf 15-10-2017 op de website. De vakantie- en studiedagen
worden hieronder nog even extra genoemd.
Stagenieuws vanuit de leerwerktrajecten
De meeste 3e en 4e jaars-leerlingen zijn begonnen op hun stageplekken in de bovenbouw
(onze leerwerktrajecten). Dit was voor een aantal leerlingen heel spannend, maar we
hebben inmiddels veel enthousiaste verhalen mogen ontvangen van leerlingen, ouders en
onze collega’s van de bovenbouw. Super! Een aantal leerlingen hebben ook al een externe
De stageplek gevonden. Ook deze leerlingen hebben fijne eerste stage-ervaringen opgedaan.

Actie Sint Maarten
Een van onze leerlingen Shaquille uit de klas van meneer Pim komt uit Sint Maarten. Zijn
ouders en familie wonen hier nog. Ook hun huis is getroffen door orkaan Irma en in overleg
met Shaquille hebben we besloten om als school een actie op te zetten voor zijn familie. We
gaan klussen doen, lege flessen verzamelen, etc. Indien u een bijdrage zou willen leveren
mag u ook geld overmaken op het volgende rekeningnummer van stichting Attendiz
NL68RABO0397536550. Graag vermelden dat het gaat om de actie Sint Maarten.
Belangrijke data
Zomervakantie
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Pasen
Koningsdag, Meivakantie
Hemelvaart extra vrije dagen
Pinksteren
Zomervakantie
Roostervrije (studie)dagen:

24-07-2017 tot en met 01-09-2017
23-10-2017 tot en met 27-10-2017
25-12-2017 tot en met 05-01-2018
26-02-2018 tot en met 02-03-2018
30-03-2018 tot en met 02-04-2018
27-04-2018 tot en met 11-05-2018
21-05-2018
23-07-2018 tot en met 31-08-2018
27-11-2017, 12-02-2018, 13-02-2018, 31-05-2018,
22-06-2018, 20-07-2018 (leerlingen zijn dan vrij).

Stakingsdag: 5-10-2017
Hiervoor verwijzen we naar de brief van 21-09-2017. Onze VSO-school valt onder de wet
primair onderwijs.
Sfeerimpressie introductie:

Voor meer foto´s bekijk ook onze facebook pagina.

