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Kerstmarkt voor het goede doel 
Dinsdag 20 december a.s. wordt op het Taalcentrum aan de Magnesiumweg 4 van 11.00-15.00 uur 

een kerstmarkt gehouden voor Het Vergeten Kind. Dit is dit jaar het inzamelingsdoel van het Glazen 

Huis. Iedereen is van harte uitgenodigd hier langs te gaan.  
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Rooster en activiteiten laatste schoolweek 2022 

Het kerstfeest staat alweer voor de deur. De voorbereidingen hiervoor zijn dan ook in volle gang. Wij 

willen u graag inlichten over de geplande activiteiten. 

  

Datum  Activiteit  

19 t/m 21 dec.  Lessen volgens rooster. 

22 december  Leerjaar 1: Lessen vervallen na 13:15 uur i.v.m. de voorbereidingen voor 

het kerstfeest.  

Kerstviering in de klas van 17:00–18:00 uur o.l.v. de mentor(en) 

Schoolfeest van 18:00–20:00 uur. 

 

Leerjaar 2 en 3:  

Hooglandseweg-Noord: Lessen vervallen na 14:15 uur i.v.m. de 

voorbereidingen voor het kerstfeest. 

Kerstviering in de klas van 19:00–20:00 uur o.l.v. de mentor(en) 

Schoolfeest van 20:00–22:00 uur 

Euroweg: Vanaf het 4e uur kerstlunch met de klas o.l.v. de mentor(en) en 

’s avonds van 20:00–22:00 uur schoolfeest op de locatie Hooglandseweg-

Noord. 

 

Leerjaar 4: Leerlingen zijn op mbo/stage. Kerstdiner is facultatief i.o.m. de 

mentor(en) en leerlingen zijn welkom op het feest van 20:00-22:00 uur. 

23 december   Leerlingen: lesvrij, medewerkers: activiteiten. 

 

De mentor zal samen met de leerlingen een kerstactiviteit organiseren. Deze activiteit kan voor iedere 

klas iets anders zijn. De mentor houdt de leerlingen op de hoogte van de activiteit. 

 

Het kerstfeest op 22 december is een verplichte schoolactiviteit om zo samen met alle leerlingen de 

kerstgedachte vorm te geven. Vrijdag zijn de leerlingen dan vrij. Wanneer u uw kind/pupil komt 

ophalen na afloop van het schoolfeest, verzoeken wij u de personeelsingang van de school te 

gebruiken. Dit i.v.m. de doorstroom van het verkeer in de straat. 

 

Wij verheugen ons op een gezellige afsluiting van dit kalenderjaar samen met onze leerlingen. De 

eerste schooldag van het nieuwe jaar (maandag 9 januari) zijn de leerlingen het eerste uur lesvrij. 

 

Vuurwerk 
Een paar weken geleden hebben we ouders en leerlingen ingelicht over de gevaren van vuurwerk en 

de overlast in de wijk. Het lijkt erop dat de gesprekken op school en de brief naar huis hebben 

geholpen! We zijn tevreden met hoe het momenteel gaat en willen u bedanken voor de medewerking. 

De leerlingen verdienen natuurlijk ook een dikke duim. Extra aandacht thuis en op school voor het 

gebruik en de gevaren van vuurwerk helpt. Pubers overzien niet altijd de eventuele gevolgen. Blijkbaar 

hebben we samen de juiste snaar geraakt. We hopen en verwachten dat het zo rustig blijft!  
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Stage leerjaar 3 

Afgelopen week hebben alle ouders van de leerlingen uit klas 3 onderstaande informatie van de heer 

Smalbrugge ontvangen. 
 
Ter herinnering: dit schooljaar gaan de leerlingen van het derde leerjaar stage lopen van maandag 23 

januari t/m vrijdag 3 februari 2023.Tijdens deze twee weken zullen de leerlingen kennismaken met 

de praktijk van de gekozen beroepsrichting. In totaal lopen zij10 dagen stage verdeeld over deze twee 

aaneensluitende weken. De afgelopen twee maanden zijn de leerlingen hierover geïnformeerd, 

hebben zij een envelop met stagepapieren naar huis meegekregen en zijn ze op zoek gegaan naar 

een geschikte stage. De stage is onderdeel van het onderwijsprogramma op Het Element en moet met 

een voldoende worden afgesloten. Dit is een voorwaarde om te kunnen deelnemen aan het 

praktijkexamen (CSPE).  

Het doel van de stage is uw zoon of dochter kennis te laten maken met het bedrijfsleven en in het 

bijzonder met een bedrijf of instelling in de door hem of haar gekozen vakrichting. Naast 

beroepsgerichte vaardigheden spelen, afhankelijk van de vakrichting, de omgang met collega’s, 

klanten, bewoners en/of jonge kinderen een belangrijke rol. Ook leert uw zoon/dochter om te gaan 

met de bedrijfsregels, werktijden e.d. Vanzelfsprekend staat het leren en niet het werken hierbij 

centraal.  

 

Tijdens de stage moeten opdrachten uit het stagewerkboek 

worden uitgevoerd; het maken van een verslag is hiervan een 

onderdeel. De mentor of één van de lesgevende docenten zal uw 

dochter of zoon op het stageadres bezoeken. Wij vinden het 

belangrijk dat de leerlingenzelf een stageplaats zoekt. 

Vanzelfsprekend wordt hieraan op school de nodige aandacht 

besteed. Wij hopen dat u uw dochter of zoon ook wil begeleiden 

bij het maken van een goede keuze.  

Het volledig ingevulde opgaveformulier moet zo snel mogelijk bij de mentor worden ingeleverd. De 

streefdatum om het opgaveformulier (bij de mentor en/of op het stagebureau) in te leveren is 

maandag 12 december a.s. 

 

Mocht het voor deze datum niet lukken, dan s.v.p. zo snel mogelijk voor de kerstvakantie! De stage 

wordt met een stage-overeenkomst geregeld. Vóór aanvang van de stage ontvangt u deze via uw 

dochter of zoon in tweevoud ter ondertekening. Eén van de ouders/verzorgers, de leerling en het 

stagebedrijf moeten deze overeenkomsten ondertekenen. Tijdens de stage is de stagiair door de 

school verzekerd voor wettelijke aansprakelijkheid; ook is de scholierenongevallenverzekering in deze 

periode van toepassing. Voorwaarde: Het stagecontract is volledig ondertekend op school ingeleverd. 

Mocht u op dit moment nadere informatie op prijs stellen dan kunt u telefonisch contact opnemen 

met mij via het secretariaat van de school (033 –472 82 03) of via de mail: 

gsmalbrugge@hetelement.eu.  

 

E-mail funnel 

Op onze website van Het Element kunnen toekomstige ouders en leerlingen van groep 8 zich 

aanmelden voor het maken van hun Eigen Route op onze mooie gloednieuwe school. Na aanmelding 

ontvangen ze 8 x een e-mail met informatie over de school. Het onderwijs, de lessen, de profielen, de 

begeleiding, activiteiten en natuurlijk de nieuwbouw. Eén en ander is voorzien van video’s. Wellicht 

iets voor u en uw (andere) kind(eren) of kennissen of familieleden die op zoek zijn naar een passende 

school voor voortgezet onderwijs. 

 
Zaalvoetbal 3-daagse 

Op 27, 28 en 29 december organiseert de voetbalschool een zaalvoetbaltoernooi voor kinderen van 5 

t/m 18 jaar op Het Element. Dus wie extra techniektraining en begeleiding op voetbalgebied wil 

hebben, kan zich aanmelden. Omdat het bij ons op school is, krijgen onze leerlingen € 5,-- korting op 

de kosten hiervoor. Bij de sportzalen hangt een flyer met meer informatie.  

 

mailto:gsmalbrugge@hetelement.eu
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Jasproppers 

Zoals in een eerdere nieuwsbrief vermeld is, richten we ons meer op de basisafspraken in de klas. Dat 

gaat best heel goed. Er blijft echter een groep leerlingen over, die moeite heeft om hun jas in de kluis 

te leggen. Omdat ze geen kluis hebben - zeggen ze - of het sleuteltje kwijt zijn. En omdat de jas niet 

zichtbaar mag zijn in de les, worden ze voor die tijd in de tas gepropt. Opgelost? Nee niet echt, want 

eenmaal in de les komt de jas toch weer tevoorschijn op zoek naar boeken enz.  

Na de kerstvakantie willen we geen jas meer in de les zien. Ook geen gepropte jas. Leerlingen zonder 

kluis/sleuteltje kunnen die de komende twee weken bij de conciërges regelen. Voor sommigen zal dit 

extra kosten van € 10,-- geven, omdat ze hun sleutel kwijt zijn. Zijn leerlingen de sleutel vergeten dan 

zijn er kapstokken aanwezig zijn om de jas, voor eigen verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid, op 

te hangen. 

 


