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Studiedag

Metrum nieuws
Ontwikkelingen
Fantastische inzet leerlingen!!
Afgelopen woensdag 31 januari, is de Leidse
Onderwijstafel bij ons op school geweest.
De leerlingen van de Horeca-opleiding hebben
heerlijk gekookt en de leerlingen van de opleiding
bedieningsassistent hebben goed gewerkt.
Wij hebben veel positieve verhalen gehoord!
De zaterdag hiervoor was de open dag op
Praktijkcollege Het Metrum voor de toekomstige
leerlingen. Tijdens deze dag hebben een aantal
leerlingen van onze school geholpen.
Doordat de nieuwe ouders en de nieuwe leerlingen
konden zien hoe er bij ons op school gewerkt
wordt, hebben ze een goed beeld kunnen krijgen.
Leerlingen bedankt voor jullie inzet!!

LOL
De nieuwe LOL (leren op locatie) gaat weer starten.
Fijn dat wij alle leerlingen weer hebben kunnen
plaatsen.
Rondom de tafel, donderdag 8 februari
Langs deze weg wil ik u nogmaals uitnodigen om
donderdag 8 februari a.s. aan te schuiven van
19.30 uur tot 20.30 uur.
Doel van dit gesprek is om uw gedachten te horen
over wat u belangrijk vindt om mee te geven aan
uw kind richting uitstroom naar arbeid.
Het is fijn als u laat weten of u deze avond komt. U
kunt zich opgeven via SchouderCom of
rechtstreeks bij Marije;
mbroekmans@praktijkcollegehetmetrum.nl.

Taalgebruik
Het aansturen op taalgebruik is op dit moment een
hoge prioriteit op school. Het grootste deel van de
leerlingen laten prima taalgebruik horen. Fijn!
Langs deze weg willen wij de ouders bedanken voor
hun betrokkenheid en begrip.

Nieuws van buiten de school
Vriendschapstraining
Namens MEE vindt u in de bijlage een folder voor
een vriendschapstraining voor jongeren met
autisme van 12-18 jaar.
Voor veel jongeren met autisme is het aangaan
en onderhouden van sociale contacten lastig. De
PEERS training helpt hen hierbij door concrete en
praktische sociale vaardigheden aan te leren.
Gelijktijdig worden hun ouders getraind om hun
kind hierin te kunnen coachen.
MEE wil in maart starten met deze training.
Afhankelijk van het aantal aanmeldingen zal in
Leiden of in Den Haag worden gestart met de
training, dus als u interesse heeft, kunt u zich
opgeven bij: j.nouws@meezhn.nl of
h.renkema@meezhn.nl
U kunt ook bellen naar 06-54755821.
Namens MEE ZHN,
Met vriendelijke groet,
Miranda van Velden
Secretaris NVA
regio Zuid-Holland
Centrum Bijzondere Tandheelkunde
CBT biedt tandheelkundige zorg aan cliënten die meer
aandacht en ruimte nodig hebben bij de tandarts. In
de bijlage vindt u meer informatie.
Theatergroep Domino speelt DI VERS III
Op zondag 11 februari a.s. speelt de theatergroep
van Domino de voorstelling DI VERS III.
Deze voorstelling is een vervolg op de voorstellingen
De Andere Wereld en Little Life. De scenes gaan over
het leven, en de klok die tikt, en soms juist ineens
‘even’ niet. We gaan op in het tijdloze van de droom
en de eeuwige herinnering. We vieren het leven,
plengen een traan, eten een ijsje en wuiven iemand
uit

Ook in deze voorstelling brief van Willem Kraan,
een van de dokwerkers. Onlangs werd deze brief
gevonden, en heeft Domino de indrukwekkende
tekst ervan verweven in deze voorstelling.
Aanvang: 15.00u
Scheltema Leiden
Marktsteeg 1
Reserveren : domino.scheltema@gemivasvg.nl of via 06-50470779
Toegang : 10,00 euro
DOMINO

