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Sinterklaasactiviteiten 
Op Het Element is op 5 december de verjaardag van de Goedheiligman, gebaseerd op de 

Nicolaas van Myra, gevierd. Helaas was hij, door drukke werkzaamheden elders, niet in levende 

lijve aanwezig. Neemt niet weg dat mentoren met de klas creatief zijn geweest om er tijdens les 3 

en 4 een mooi moment van te maken. Voor de groepsvorming en elkaar (nog) beter leren kennen, 

zijn dit belangrijke activiteiten. Leerlingen van techniek gingen o.a. verstoppertje spelen in het 

grote lokaal.  

Leerlingen E&M gingen zeer luxe taarten bakken 

om mee te nemen naar huis. Andere klassen gingen 

weer andere versnaperingen maken m.b.v. fornuis 

en oven. Geuren door de gangen in de school die je 

het water in de mond laten stromen. Er werden 

kwissen georganiseerd met vragen over de ge-

schiedenis van dit feest. Gedichten werden ge-

maakt en voorgelezen, filmpjes gedraaid, spelletjes 

gespeeld en natuurlijk pepernoten en snoep 

gegeten. Kortom veel gezelligheid met elkaar. 

 

Wij gaan ons nu richten op de twee laatste schoolweken van dit jaar en dan afsluiten met een 

kerstfeest. Daar mogen we naar uitzien. Tot die tijd gewoon nog even de structuur van naar 

school gaan, lessen en huiswerk; voor ons allemaal. 

 

Johan Prenger 

 
Voorlichtingsavond leerjaar 3 (m.u.v. klas 3DP) 

Op maandag 20 januari 2020 organiseren wij (samen met meerdere mbo’s) een 

voorlichtingsavond speciaal voor Elementleerlingen van leerjaar 3 en hun ouders/verzorgers. 

Medewerkers van verschillende opleidingen van onder andere MBO Amersfoort en ROC Midden 

Nederland zullen aanwezig zijn om voorlichting te geven over de opleidingen die de leerlingen in 

leerjaar 4 één of twee lesdagen kunnen gaan volgen. 

 

Uw zoon/dochter heeft deze week van zijn/haar mentor informatie ontvangen over deze avond. 

Het daarbij gevoegde formulier, waarop u uw belangstelling voor de verschillende opleidingen 

kunt aangeven, dient hiervoor ingevuld te worden. De leerlingen die de basisberoepsgerichte 

leerweg volgen kunnen kiezen uit 12 verschillende opleidingen, de leerlingen in de 

kaderberoepsgerichte leerweg hebben de keuze uit 17 opleidingen. Dit is nog geen definitieve 

keuze voor de voorlichtingsrondes. 

 

Wilt u dit formulier uiterlijk dinsdag 10 december a.s. laten inleveren op school? En reserveert u 

maandagavond 20 januari 2020 alvast in uw agenda? Een uitnodiging met informatie over de 

locatie en het tijdstip van aanvang van de voorlichtingsavond ontvangt u direct na de 

kerstvakantie. 

 

De MBO-coördinatoren 
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Roostervrije dagen 

Aanstaande woensdag 11 december 2019 zijn alle leerlingen, conform het overzicht van 

roostervrije dagen, lesvrij. Het is dan één van onze leerlingenbespreekdagen. Op die dag 

bespreken we, naar aanleiding van de input van alle docenten, alle leerlingen. We maken 

groepsaanpakken, kijken waar we onze aanpak kunnen verbeteren en welke leerlingen extra 

ondersteuning/uitdaging kunnen gebruiken.  

Vrijdag 20 december is eveneens een vrije dag. Die is ter compensatie van de kerstviering, die de 

avond ervoor wordt gehouden. Zie hiervoor ook het artikel verderop in deze nieuwsbrief. 

 

 

 

 

 

 

 

                erstviering en verder … 

Sint is weer vertrokken en het volgende feest staat alweer bijna voor de deur. De voorbereidingen 

hiervoor zijn dan ook in volle gang. Wij willen u graag inlichten over de planning voor de komende 

weken. 

 

Maandag 09-12-2019 t/m woensdag 18-12-2019: Lessen volgens rooster 

Donderdag 19-12-2019: Leerjaar 1 t/m 3: Lessen t/m het 4e uur. Daarna voorbereiding van  

                                                                         kerstviering met eten in de klas en aansluitend disco. 

                                           Leerjaar 4: Lessen op het MBO of stage 

 

 

• 17.00-18.00 uur: Leerjaar 1 en 2 aan tafel 

• 18.00-20.00 uur: Kerstdisco voor leerjaar 1 en 2 

• 19.30-20.30 uur: Leerjaar 3 en 4 aan tafel 

• 20.30-22.00 uur: Kerstdisco voor leerjaar 3 en 4 

  

Vrijdag 20-12-2019: Leerlingen lesvrij 

Maandag 06-01-2020: Lessen starten om 09.30 uur 

 


