Nieuwsbrief
maart-april 2019
Paaslunch

Email

Goede vrijdag 19 april 2019 is een gewone schooldag.
Aansluitend is er 2 weken meivakantie.
Op Goede vrijdag 19 april 2019 serveren wij een paaslunch in de
klassen tijdens lesuur 6 (direct na de grote pauze) bij de dan lesgevende docent aan die klas.
Dit wordt betaald uit de ouderbijdrage van PRO.
Leerlingen waarvan de ouderbijdrage niet betaald is moeten hiervoor
€5,00 bijdragen. Dit geld moet uiterlijk donderdag 11 april betaald
zijn i.v.m. de bestelling.
Later betalen is niet mogelijk.
Voor leerlingen die niet betalen en wel les hebben wordt een alternatief programma aangeboden.

Dit is de vierde nieuwsbrief van
schooljaar 2018-2019 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

In dit nummer:

Open dag geslaagd
Op zaterdag 2 februari 2019 hadden we onze jaarlijkse open dag op
onze school. We kunnen spreken van een drukbezochte open dag.
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
leer-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/verzorgers
de school bezoeken om hun kinderen in de praktijk aan het werk te
zien.
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Studiemiddag
vanaf 12.30 lesvrij
Op dinsdag 9 april 2019 staat er een studiemiddag gepland voor het Praktijkonderwijs.
Het onderwerp staat in het teken van voortgang Presentis. 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.

Terugkomdag
stageleerlingen
Je toekomst de baas!
Donderdag 21 maart 2019 worden alle stageleerlingen die vóór december 2019 de leeftijd
van 18 jaar bereiken uitgenodigd voor een
terugkomdag.
Deze dag gaan de leerlingen niet naar stage,
maar komen naar school. De stageplaatsen
die het betreft worden hierover geïnformeerd
via de mentor.
Tijdens deze terugkomdag willen wij de leerlingen voorbereiden op de toekomst na het
verlaten van ons praktijkonderwijs.
De leerlingen krijgen een aantal interactieve
workshops aangeboden.
Hierin komen verschillende onderwerpen aanbod zoals de cao, het contract, het salaris en
de veiligheid op de werkplek.
Daarnaast wordt er aandacht besteed aan het
belang van verzekeren en het gebruik van je
DigiD.
Wij maken er een leerzame dag van en rekenen ook op een positieve leerhouding van de
stageleerlingen.
De leerlingen worden om 8:30 uur verwacht
en de lessen duren tot 12:30 uur.

--

De Moestuin
Fase 1C en 1D gaan starten met een nieuw
project binnen het domein wonen:
De Moestuin!
Hierbij gaan leerlingen samen aan de slag
om aan de buitenkant van de
mentorlokalen een moestuintje aan te leggen, planten op te kweken en te verzorgen
om ze uiteindelijk te oogsten. Met de geoogste groente en fruit zullen we in het
woonhuis gaan koken.
Mocht u thuis tuingereedschappen hebben
die niet meer gebruikt worden dan mag u
die aan ons doneren. Wij zullen ze goed
gebruiken in de moestuin.
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Bistro PRO
Bistro PRO is ons schoolrestaurant dat wordt
gerund door leerlingen van de Horeca Certificeringsklas o.l.v. de heer A. ten Hoven. 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
d-a.vandeweem@dacapo-college.nl

Meivakantie
De meivakantie is van maandag 22
april tot en met vrijdag 3 mei
2019. De lessen starten weer op
maandag 6 mei 2019.

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.

Dienstverlening
De leerlingen van het keuzevak
dienstverlening uit fase 2 hebben
op vrijdag 15 maart 2019 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.

Gastlessen gamen
& gameverslaving
Op maandag 15 april en dinsdag 16 april
2019 worden er gastlessen gegeven door
Mondriaan met als thema gameverslaving.
Alle fases van het Praktijkonderwijs nemen
hieraan deel. Op dinsdagmiddag 16 april
2019 is er een voorlichting aan de docenten over hoe het gesprek aan te gaan over
gamen en gameverslaving en hoe te signaleren.
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Vriendelijke groet,
Dory-Anne van de Weem, locatiedirecteur

