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einde vakantie
Anneke den Boer jarig
Esmé van Rijn jarig

De andere leerlingen worden gewoon op school,
LOL en stage verwacht. Wilt u dit zelf
kortsluiten met de vervoerder indien van
toepassing?

Afscheid en welkom
André Domen (leraarondersteuner) heeft vanaf
1 maart een andere baan. Wij wensen hem veel
plezier en succes.
Mohemed Slimani is vanaf 18 februari in dienst.
Belangrijke data in april
Hiervoor heeft hij gewerkt bij een
20 april t/m 5 mei
meivakantie
schoonmaakbedrijf.
Jessie van Schie komt vanaf 1 maart ons team
Metrum nieuws
versterken. Zij heeft gewerkt bij Swetterhage.
Voor klas D2 hebben wij een nieuwe leerkracht
gevonden (plek van Olga): Sonja Hulsbos.
Ontwikkelingen
Welkom allemaal!
Er gebeurt weer veel op Praktijkcollege Het
Dit betekent in de bezetting de volgende
Metrum…
wijziging:
Sonja Hulsbos werkt op maandag-dinsdag en
Tevredenheidspeiling
woensdag in klas D2.
De uitslag van de tevredenheidspeiling is
Om de week op woensdag is Nikita van der
binnen.
Op donderdag 14 maart van 17.00 uur-18.00 uur Wijngaard assistent in D2.
Mohamed Slimani verzorgt op maandag-dinsdag
zal het focusgesprek met de ouders plaats
en donderdag was/ facilitair.
vinden.
Jessie van Schie gaat op maandag LOL
De ouders die zich opgegeven hebben, hebben
schoonmaak de Plek draaien en op vrijdag
inmiddels de uitnodiging en de uitslag
techniek/zedemo.
ontvangen.
Mocht u mee willen praten, geef dit door aan
Marije Broekmans.
Het focusgesprek met de leerlingen vindt plaats
op woensdag 13 maart.

Lineke van Hoorn jarig

Overgang PO-VO
Vanuit ouders is aangegeven dat de overgang
van het PO (basisonderwijs) naar Praktijkcollege
Het Metrum groot is.
Op dit moment is een team binnen de school
bezig om te bekijken en te organiseren hoe wij
dit beter kunnen laten verlopen.
Staking
Vrijdag 15 maart is er een landelijke staking
gepland. 4 leerkrachten van onze school gaan
aan deze staking deelnemen.
Dit betekent dat klas 1A, 3/4B, 5/6A en klas D2
deze dag vrij zijn.

