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Kerstbrunch
Op 20 december 2019 hadden wij onze jaarlijkse
kerstbrunch voor PRO en EOA leerlingen. De tafels waren
feestelijk gedekt met hulp van leden van de oudergeleding
MR en vrijwilligers. Er stond een fantastische brunch klaar,
bereid door docenten en leerlingen in de talentweek. Er is
hard gewerkt om voor iedereen een smakelijke en
gezonde brunch te verzorgen.

Studiemiddag 4 februari 2020
Lesvrij vanaf 12.30 uur.
Op dinsdagmiddag 4 februari 2020 is er een studiemiddag
voor het team met als thema: schooldiploma PRO en
portfolio. De school is voor de leerlingen van PRO uit om
12.30 uur.

Dit is de derde nieuwsbrief van
schooljaar 2019-2020 die per e-mail
aan u wordt verstuurd.
Wijzigt uw e-mailadres, geef dit dan
door aan de mentor. Heeft u geen
e-mailadres, dan krijgt u de
nieuwsbrief via uw zoon/dochter
mee naar huis.
De nieuwsbrief kunt u altijd
nalezen op onze website:
www.dacapokijktnaarmij.nl

U dient zelf het leerlingenvervoer te informeren.

Open dag zaterdag
8 februari 2020
Op zaterdag 8 februari 2020 vindt er een open dag plaats
op onze school tussen 10.00-14.00 uur. Deze open dag is
natuurlijk vooral bedoeld voor nieuwe leerlingen en hun
ouders/verzorgers om op informele wijze kennis te maken
met het Praktijkonderwijs.
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.
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Goed Doel
Fase 2 Dienstverlening

Oudergeleding MR
‘Bij ons staat elk kind centraal’ luidt de
boodschap van het praktijkonderwijs van
DaCapo. Het is natuurlijk een mooi streven
dat elk kind gezien wordt, alle kansen krijgt
en hierbij de juiste ondersteuning krijgt.
Hierbij speelt school natuurlijk een heel
belangrijke rol. Dat is echter niet alleen de
verantwoordelijkheid van school en haar
leerkrachten. Ook als ouders hebben wij een
verantwoordelijkheid en dat is goed geregeld
door ouders een stem te geven in de
medezeggenschapsraad (MR). Hierdoor
kunnen ouders zich sterk maken voor de
belangen van alle kinderen en mee praten
over alle zaken die de leerlingen aangaan.
Door ouders mee te laten doen, mee te laten
denken en mee te laten kijken wordt het
praktijkonderwijs beter en sterker. Ook voor
de schoolleiding en docenten is de
betrokkenheid van ouders heel belangrijk. Niet
alleen bij activiteiten van school of tijdens de
oudergesprekken. Via de oudervertegenwoordiging in de medezeggenschapsraad worden alle belangrijke zaken
besproken en is inspraak goed geregeld. Door
met elkaar naar belangrijke, maar ook de
minder belangrijke zaken te kijken en deze te
bespreken zorgen we er vooral samen (!) voor
dat elke leerling zich kan ontwikkelen, zich
veilig voelt en dat de sfeer goed is. Interesse
van ouders en de samenwerking tussen
ouders en school zijn belangrijk om de
belangen van onze, vaak kwetsbare, kinderen
zo goed mogelijk te vertegenwoordigen. Als
vertegenwoordiger namens de ouders vind ik
het belangrijk mee te doen, mee te denken en
mee te praten over het praktijkonderwijs en
belangrijke zaken maar ook zorgen en
signalen bespreekbaar te maken. Ik vind het
ook belangrijk dat alle ouders weten dat zij via
de oudervertegenwoordiging een stem
hebben. Daarom zal ik tijdens de open dag
van het Praktijkonderwijs op 8 februari a.s.
aanwezig zijn en ga ik graag in gesprek met
ouders. Uiteraard probeer ik andere ouders
enthousiast te maken om ook een actieve rol
te spelen bij het praktijkonderwijs van hun
kind.

Tijdens het vak dienstverlening in Fase 2 gaan
de leerlingen wafels bereiden en verkopen aan
de docenten voor een goed doel. Het geld dat
zij hiermee inzamelen, is voor kinderen
waarvan de ouders geen geld hebben voor
een cadeautje voor Sinterklaas.
Speelgoedbank de Grabbelton heeft in
samenwerking met Top1Toys een
wensboomactie. Hierin hangen cadeau wensen van kinderen. De docenten hopen na
afloop van deze acties samen met de
leerlingen een aantal van deze cadeautjes te
kunnen kopen en zo zoveel mogelijk kinderen
heel blij te maken met Sinterklaas.
Nadat de docenten de leerlingen over deze
actie vertelden, gingen zij meteen vol
enthousiasme aan de slag met het uitwerken
van allerlei acties om geld in te zamelen. Er
werden

flessen ingezameld

pizza, koekjes en cupcakes gebakken

broodjes knakworst verkocht

armbandjes gemaakt

en niet te vergeten stááápels wafels
gebakken!
Met een dik verdiend resultaat!
Ruim 30 kinderen uit de gemeente SittardGeleen hebben dankzij deze actie een extra
mooie pakjesavond gehad.

Openingstijden school
De school is iedere dag open vanaf 8.15 uur
voor de leerlingen. Vanaf dat moment kunnen
de leerlingen rustig naar binnen komen en in
de aula plaatsnemen.
Sommige leerlingen zijn al ruim voor 8.00 uur
op school, we vragen u er op toe te zien dat
de leerlingen niet te vroeg komen i.v.m.
toezicht dat start vanaf 8.15 uur.

Schoolmaatschappelijk
werk
Aan onze school is een schoolmaatschappelijk
werker verbonden via PIW (Partners in
Welzijn). De schoolmaatschappelijk werker
kan zowel leerlingen en ouders ondersteunen
met hulpvragen. Haar naam is Mevr. Nadine
Zaicsek. U kunt haar bereiken via mail:
nzaicsek@piw.nl

Daan Prevoo (oudervertegenwoordiger MR
Praktijkonderwijs DaCapo)
Bereikbaar per mail: daanprevoo@gmail.com

Mevr. Nadine Zaicsek is over het algemeen op
donderdag in school aanwezig.
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Carnavalsviering
21-2-2020
10.00 uur tot 12.00 uur school
Op vrijdag 21 februari 2020 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 worden verzorgd.

Bistro PRO
Bistro PRO is ons schoolrestaurant dat wordt
gerund door leerlingen van de Horeca
Certificeringsklas o.l.v. de heer Arjan ten
Hoven en onderwijsassistent (i.o.) de heer
Ruud Genders.
Bistro PRO is geopend op 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 € 11,00 per persoon inclusief
water en koffie/thee na. Voor drankjes krijgt u
een aparte rekening.

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, frisdrank
en verdere verrassingen.

Indien u graag gebruik wil maken van het
restaurant kunt u een reservering maken via
d-a.vandeweem@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.

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.

Carnavalsvakantie
De carnavalsvakantie is van
maandag 24 februari 2020 tot en met vrijdag
28 februari 2020.
De lessen starten weer op maandag 2 maart
2020.

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.
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Vriendelijke groet,
Dory-Anne van de Weem, directeur
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