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Dit is de tweede nieuwsbrief van schooljaar 2016-2017 die per email aan u wordt
verstuurd. Wijzigt uw emailadres, geef dit dan door aan de mentor. Heeft u geen
emailadres, dan krijgt u de nieuwsbrief via uw zoon/dochter mee naar huis.
De nieuwsbrief kunt u altijd nalezen op onze website: www.dacapo-college.nl
De gemeente Sittard-Geleen heeft besloten om de bushaltes aan de
Einighauserweg te Geleen op te heffen.
Op 11 december 2016 start Arriva met de uitvoering van de nieuwe OV-concessie.
Navraag bij Arriva over de dichtstbijzijnde bushalte heeft het volgende antwoord
opgeleverd:
Het is juist dat er met ingang van de nieuwe dienstregeling op 11 december a.s.
geen buslijn meer is op de Einighauserweg tussen Geleen Lindenheuvel en
Einighausen. In het nieuwe openbaar vervoernetwerk, door de provincie Limburg
ontworpen, rijdt er geen rechtstreekse bus tussen Lindenheuvel en Einighausen.
Wel blijft de wijk Lindenheuvel goed ontsloten door openbaar vervoer. Er rijdt de
hele dag twee keer per uur lijn 38 vanaf het busstation Geleen een lusroute door
de wijk. De dichtstbijzijnde halte bij uw school ligt aan de
Portonnekuilstraat, dicht bij de kruising met de Napoleonsbaan-Noord.
Dat is hemelsbreed op ca. 300 meter van de ingang van uw school. Lijn 38 rijdt
vanaf station Sittard via Leyenbroek, Munstergeleen en Geleen-Oost naar
Lindenheuvel. Op het busstation Geleen sluit deze lijn aan op lijn 30 en 33 uit
Sittard, op lijn 30 uit Beek en op lijn 32 uit Stein/Elsloo.
In schooljaar 2015-2016 zijn 94,4% van onze schoolverlaters uitgestroomd naar
betaalde arbeid, beschermde arbeid, vervolgopleiding of zijn via de gemeente
opgepakt in een trajectbegeleiding naar gepaste arbeid. Deze percentages worden
landelijk door alle praktijkscholen met elkaar vergeleken. We zijn bijzonder trots
op dit resultaat.
De vrijwillige ouderbijdrage van € 52,00 is door bijna de helft van de ouders
voldaan. Uit deze bijdrage bekostigen wij diverse activiteiten. De eerstvolgende
activiteit is de gezamenlijke kerstbrunch voor onze leerlingen op vrijdag 23
december 2016. Wij zullen aan de ouders/verzorgers van de leerlingen, die de
ouderbijdrage niet betaald hebben, een bijdrage voor de kerstbrunch vragen van
€ 5,00. Dit bedrag kan betaald worden bij de schooladministratie uiterlijk op
vrijdag 16 december 2016. U kunt natuurlijk ook het volledige bedrag van de
vrijwillige ouderbijdrage betalen, dan kan uw zoon/dochter gedurende het hele
jaar aan alle activiteiten deelnemen.
Talentweek: Van maandag 19 december tot en met vrijdag 23 december 2016
vindt de talentweek plaats. De leerlingen kunnen kiezen uit diverse workshops. De
lessen duren dan tot 12.30 uur. Stages gaan deze week gewoon door. Op vrijdag
23 december 2016 sluiten we de talentweek af met een kerstbrunch voordat de
kerstvakantie begint.
U dient als ouders/verzorgers zelf het leerlingenvervoer te informeren over de
veranderde lestijden.
Voortgang/IOP-gesprekken: Alvast om te noteren in uw agenda: van maandag
19 december 2016 tot en met vrijdag 23 december 2016 vinden in de middag/avonduren de verplichte IOP-gesprekken en de voortgangsgesprekken plaats met
leerlingen en ouders.
U ontvangt te zijner tijd een persoonlijke uitnodiging van de mentor.
Het IOP moet door school, ouders en leerling verplicht ondertekend worden.
Tevens wordt de voortgangsrapportage besproken en uitgereikt . Tijdens de IOPgesprekken zal u gevraagd worden een ouder-tevredenheidsenquête in te vullen.
Voor ons is dit heel belangrijk en wij roepen u dan ook op hier de tijd voor te
nemen.
In ieder geval moet het gesprek vóór de kerstvakantie zijn afgerond.








De school is open vanaf 8.15 uur voor de leerlingen, vanaf dat moment kunnen
zij naar binnen komen en in de aula plaatsnemen. Sommige leerlingen zijn al ruim
voor 8.00 uur op school, we vragen u er op toe te zien dat de leerlingen niet te
vroeg komen.
Bistro PRO is ons schoolrestaurant, dat wordt gerund door leerlingen van de
Horeca Certificeringsklas o.l.v. docent dhr. Peter Ploum. Bistro PRO is geopend
iedere maandagavond van 17.00-19.00 uur gedurende het schooljaar. Het
maximaal aantal gasten is 20 personen. De kosten voor een diner (buffetvorm of
een bistro menu) zijn €10,00 per persoon inclusief water en koffie/thee na. Voor
drankjes krijgt u een aparte rekening. Indien u graag gebruik wilt maken van het
restaurant kunt u een reservering maken via p.ploum@dacapo-college.nl. U krijgt
dan een bevestiging per mail als de reservering geplaatst kan worden.
Uiterlijk reserveren op de donderdag (voor 12.00 uur) voorafgaand aan de
maandag.
Van maandag 26 december 2016 tot en met vrijdag 6 januari 2017 is er
kerstvakantie. De lessen starten weer op maandag 9 januari 2017.
Namens het team Praktijkonderwijs wens ik u sfeervolle feestdagen en een gezond
en gelukkig 2017.

Vriendelijke groet,
Dory-Anne van de Weem, locatiedirecteur

