Nieuwsbrief
maart-april-mei 2018
Droevig nieuws

Email

Twee van onze leerlingen hebben in
de afgelopen periode één van hun
ouders door ziekte verloren. De
moeder van Dahnee Busman is op
14 januari 2018 overleden en de
vader van Rick Ehlen is op 4 februari
2018 overleden. Wij wensen beide
leerlingen en hun families heel veel
sterkte om dit immense verlies een
plaats te geven.

Dit is de vierde 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 emailadres, dan krijgt u de
nieuwsbrief via uw zoon/dochter
mee naar huis.

Pasen
Goede vrijdag 30 maart 2018 is een
gewone schooldag. Paasmaandag 2 april 2018 is een vrije dag.
De lessen beginnen weer op dinsdag 3 april 2018 en duren tot 12.30
uur i.v.m. een studiemiddag.

Open dag geslaagd
Op zaterdag 3 februari 2018 hadden we onze jaarlijkse open dag op
onze school.
Er waren veel leerlingen aanwezig om deze dag het personeel te assisteren. De leerlingen van de Entreeklas verzorgden deze dag rondleidingen, leerlingen gaven presentaties en er waren kleine workshops. De bezoekers konden geheel vrijblijvend door de school lopen
en een kijkje nemen in onze theorie- en praktijklokalen. In ons restaurant Bistro PRO konden de bezoekers tegen betaling een huisgemaakt kopje soep, een vers belegd broodje of een glaasje fris nuttigen.
We waarderen het altijd heel erg dat zoveel leerlingen op hun vrije
dag naar school komen om te assisteren. Zij zijn voor ons de beste
ambassadeurs om het Praktijkonderwijs een gezicht te geven tijdens
zo’n open dag. Deze open dag was vooral bedoeld voor nieuwe leerlingen en hun ouders/verzorgers om op informele wijze kennis te
maken met het Praktijkonderwijs.
Toch is het altijd fijn om te zien dat ook huidige ouders de school
bezoeken om hun kinderen in de praktijk aan het werk te zien.

De nieuwsbrief kunt u altijd
nalezen op onze website:
www.dacapo-college.nl
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Studiemiddag 3-4-2018
vanaf 12.30 lesvrij
Op dinsdag 3 april 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 lesvrij, 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 Beeldende vorming 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. Op donderdag 18 januari
2018 zijn de leerlingen onder begeleiding van
meerdere docenten naar Roermond gegaan, om
de finale bij te wonen. De leerlingen werden op
school opgehaald en teruggebracht met een
touringbus. We behaalden de 5e prijs en kregen
een geldbedrag van €100,00.

Excursie Mergelgrotten
fase 1C en 1D
Op 5 en 8 maart 2018 zijn de leerlingen van
fase 1C en 1D op excursie geweest naar de
mergelgrotten in Maastricht.
Ze hebben gekozen voor de route: Grotten
Noord. De temperatuur in de grotten is 11
graden Celsius. De leerlingen durfden helemaal ondergronds te gaan en waren niet bang
in het donker. Zij gingen op avontuur in de
grotten van de Sint-Pietersberg! Geen licht,
geen geluid, geen geur, geen straling, geen
vervuiling, geen telefoonbereik, geen tijdsbesef… In een labyrint van ooit meer dan
20.000 gangen nam een professionele gids de
leerlingen mee ondergronds in het 80 kilometer lange grottenstelsel Noord. Unieke bezienswaardigheden van de Grotten Noord zijn
de enorme koepel, de eeuwenoude schuilplek
van de bewoners van Sint Pieter, de donkere
gotische gang en de Kluis (rijksbewaarplaats
van o.a. Rembrandts 'Nachtwacht').

Sportlessen
Regelmatig worden er gastlessen/trainingen
gegeven op school tijdens de lessen Lichamelijke Oefening.

De poster die de 5e prijs kreeg is,
gemaakt door Femke, Britt en Kevin
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De afgelopen periode waren er gastlessen op
het gebied van taekwondo en basketbal. De
leerlingen maken op deze manier kennis met
diverse sporten.

Bistro PRO
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 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.

Meivakantie
De meivakantie is van maandag 23
april tot en met vrijdag 4 mei
2018. De lessen starten weer op
maandag 7 mei 2018.

Dienstverlening
De leerlingen van het keuzevak
dienstverlening uit fase 2 hebben
op vrijdag 16 maart 2018 Rotaryclub Sittard heel erg goed geholpen
met inzamelen en sorteren van
boeken voor de jaarlijkse verkoop
op de St. Joepmarkt. De opbrengst
van de boekenmarkt gaat naar een
goed doel.

Terugkomdag
stageleerlingen
Hemelvaart
Op donderdag 12 april 2018 is er een verplichte terugkomdag voor stageleerlingen
die in dit schooljaar nog uit gaan stromen,
uiterlijk zomervakantie 2018. Op deze dag
maken de leerlingen dan middels een tour
kennis met een aantal organisaties binnen
de gemeente, in samenwerking met de
kredietbank, jongerenloket, de Jimmy’s
Sittard, sociaal juridisch loket en PIW. De
stagebegeleiders informeren leerlingen,
ouders en stagebedrijven per brief welke
leerlingen deze dag aanwezig moeten zijn.

Op donderdag 10 en vrijdag 11 mei 2018
is de school gesloten i.v.m. Hemelvaart.

Pinksteren
Op maandag 21 mei 2018 is de school
gesloten i.v.m. Pinkstermaandag.
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Vriendelijke groet,
Dory-Anne van de Weem, locatiedirecteur

