Nieuwsbrief
januari-februari 2018
Kerstbrunch

Email

Op 22 december 2017 hadden wij
onze jaarlijkse kerstbrunch voor PRO
en EOA leerlingen. De tafels waren
feestelijk gedekt met hulp van leden
van de ouderraad en de oudergeleding MR. Er stond een fantastische
brunch klaar, bereid door docenten
en leerlingen van de horeca afdeling.
Er is hard gewerkt om voor iedereen
een smakelijk en gezonde brunch te
verzorgen.

Dit is de derde nieuwsbrief van
schooljaar 2017-2018 die per
email aan u wordt verstuurd.
Wijzigt uw emailadres, geef dit
dan door aan de mentor. Heeft u
geen email adres, dan krijgt u de
nieuwsbrief via uw zoon/dochter
mee naar huis.

Open dag zaterdag
3 februari 2018
Op zaterdag 3 februari 2018 vindt er een open dag plaats op onze
school tussen 10.00-14.00 uur. U bent van harte welkom. De koffie
en thee staan voor u klaar. We verzorgen deze dag rondleidingen,
leerlingen geven presentaties en er zijn kleine workshops.
U kunt geheel vrijblijvend door de school lopen en een kijkje nemen
in onze theorie- en praktijklokalen. In ons restaurant Bistro PRO
kunt u tegen betaling een huisgemaakt kopje soep, een vers belegd
broodje of een glaasje fris nuttigen.
Leerlingen, die deze dag assisteren op school, worden hiervoor apart
uitgenodigd door hun mentor of een vakdocent, zij krijgen dan een
brief mee naar huis met de aanwezigheid en de inzet die van hen
wordt gevraagd.

Leerlingen zonder assistenten-taak zijn alleen welkom als zij worden
vergezeld van hun ouders/verzorgers. Leerlingen die alleen komen
of met vrienden zullen wij niet toelaten. Deze open dag is natuurlijk
ook vooral bedoeld voor nieuwe leerlingen en hun ouders/verzorgers
om op informele wijze kennis te maken met het Praktijkonderwijs.

De nieuwsbrief kunt u altijd
nalezen op onze website:
www.dacapo-college.nl
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Studiemiddag 16-1-2018
vanaf 12.30 lesvrij
Op dinsdag 16 januari 2018 staat er een studiemiddag gepland voor het Praktijkonderwijs.
Het onderwerp staat in het teken van leerlijnen. Leerlingen zijn deze dag vanaf 12.30
uur les vrij, behalve de stage-leerlingen die
op dinsdag stage hebben, zij gaan gewoon
naar hun stageplaats. U dient als ouders/
verzorgers zelf het leerlingenvervoer te informeren.

Wedstrijd
In de lessen van mevrouw Bons hebben de leerlingen van F1c en F1d posters gemaakt tijdens
een project over fietsverlichting. Het project is
een wedstrijd van VVN (Veilig Verkeer Nederland) en de politie. Eén van de posters is genomineerd voor de Limburgse Finale. Tijdens deze
finale wint onze genomineerde poster een van
de vijf prijzen voor de hele klas.
Op donderdag 18 januari 2018 zullen de leerlingen onder begeleiding van meerdere docenten naar Roermond gaan, om de finale bij te
wonen. De leerlingen worden op school opgehaald met een touringbus, die ons ook terug
naar school zal brengen. Deze dag gelden de
reguliere lestijden vanaf 8.30 uur.

De poster die genomineerd is,
gemaakt door Femke, Britt en Kevin
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Carnavalsviering 9-2-2018
10.00 uur tot 12.00 uur school
Op vrijdag 9 februari 2018 is er een spetterende carnavalsviering op school. Dit is uiteraard een verplichte schooldag waar ook stageleerlingen die op vrijdag stagelopen aan
deelnemen.
De schooltijden zijn dan van 10.00-12.00 uur.
De school is niet eerder open. U dient als ouders/verzorgers zelf het leerlingenvervoer te
informeren. Wij vragen leerlingen om zoveel
mogelijk verkleed te komen. Passende versnaperingen en frisdrank wordt verzorgd. Deze activiteit wordt betaald uit de vrijwillige
ouderbijdrage. Als de ouderbijdrage niet betaald is kan er een bijdrage gedaan worden
voor deze activiteit. Deze bedraagt € 7,50 en
kan cash betaald worden op onze schooladministratie. Het is niet zo dat leerlingen kunnen
kiezen om wel of niet deel te nemen aan de
carnavalsactiviteit. Iedereen doet hier aan
mee want het is een schoolactiviteit. Als er
geen bijdrage wordt voldaan kan de betreffende leerling geen gebruik maken van versnaperingen en frisdrank.
Voor en tijdens de carnavalsviering controleren wij streng op het gebruik en
in bezit hebben van alcohol. Flesjes drinken
zijn derhalve niet toegestaan. Als leerlingen
alcohol gebruikt hebben of in bezit hebben
worden de ouders/verzorgers geïnformeerd,
de leerling zal niet kunnen deelnemen aan de
schoolactiviteit en wij maken een melding van
dit feit bij onze schoolagent.
Aansluitend aan onze carnavalsviering kunnen
de leerlingen deelnemen aan het scholierencarnaval op de markt in Sittard. School
draagt, bij dit laatste, geen enkele verantwoordelijkheid. U dient hier als ouders/
verzorgers zelf de juiste afspraken over te
maken.

Bistro PRO

Tevredenheidsenquête

Bistro PRO is ons schoolrestaurant dat wordt
gerund door leerlingen van de Horeca Certificeringsklas o.l.v. de heer Ploum. Bistro PRO
is geopend iedere maandagavond van 17.0019.00 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 wil 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.

In december 2017 hebben wij een tevredenheidsenquête afgenomen onder een
grote groep ouders/verzorgers van onze
school. Namens het team wil ik u bedanken
voor de positieve respons. U heeft onze
school een ruim voldoende beoordeling gegeven en daar zijn wij uitermate blij mee.
We hebben onder de deelnemende ouders/
verzorgers aan de enquête, per fase een
diner bon voor 2 personen ter waarde van
€20,00 voor ons restaurant Bistro Pro, verloot.
De ouders/verzorgers van de volgende
leerlingen hebben gewonnen:

Fase 1: Lianne van Dijk
Fase 2: Dahnee Busman
Fase 3: Stacey Roering
De winnaars kunnen hun diner reserveren
bij p.ploum@dacapo-college.

Terugkomdag
stageleerlingen
Op vrijdag 26 januari 2018 is er een verplichte terugkomdag voor stageleerlingen
die in dit schooljaar nog uit gaan stromen,
uiterlijk zomervakantie 2018. Deze dag
staat in het teken van: KLAAR VOOR HET
ECHTE WERK. Op deze dag zijn er twee
gastlessen over de cao en de arbeidsovereenkomst vanuit de FNV. De stagebegeleiders informeren leerlingen, ouders en stagebedrijven per brief welke leerlingen deze
dag aanwezig moeten zijn.

Carnavalsvakantie
De carnavalsvakantie is van maandag 12
februari tot en met vrijdag 16 februari
2018. De lessen starten weer op maandag 19 februari 2018.
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Vriendelijke groet,
Dory-Anne van de Weem, locatiedirecteur
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