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Sara Combee jarig
Leerlingen weer naar school
Jenette Ros jarig
Studiedag
Studiedag

Leerlingen hielpen met
het uitzoeken en
afrekenen van de
artikelen. En tussendoor
was er natuurlijk een
glaasje glühwein of een
bekertje chocomel met
een zelfgebakken
kerstkoekje.
We kunnen wel zeggen
dat dit een geslaagde
middag was, die we
volgend schooljaar
zeker zullen gaan
herhalen: de
woensdag voor de
kerstvakantie wordt

Belangrijke data in februari:
2 febr
4 febr
23 febr t/m 3 mrt

Open dag Het Metrum
Roostervrije dag
Voorjaarsvakantie

Metrum nieuws
Kerstdiner en disco
Wat hebben wij genoten van een heerlijk diner
en een
fantastische
disco!
Iedereen
bedankt
voor de
inzet en
gezelligheid.

een
traditionele

verkoopmiddag! En de opbrengst? Die was tot
nu toe € 400 ,= voor Stichting gehandicapten
Kwale (zie www.sgkwale.nl) Een aantal scholen
voor speciaal onderwijs in Kenia.

Focusgroep
Prachtige
producten,
Geweldige
sfeer, Naar aanleiding van het
Fantastische opbrengst tijdens de kerstmarkt
tevredenheidsonderzoek is er een bijeenkomst
op Praktijkcollege Het Metrum!
met ouders over de uitslag en de
De aula stroomde al snel vol om 13.30 uur. Daar vervolgstappen.
stonden de kaarsen, de
Op dit moment hebben 4 ouders zich
mooie door leerlingen
aangemeld.
vervaardigde houten
Hier zijn wij heel blij mee.
versiersels voor in de
Wilt u ook meepraten? U kunt zich opgeven bij
boom, de eveneens
Miranda Glissenaar
zelfgemaakte
(mglissenaar@praktijkcollegehetmetrum.nl)
kerststallen, de planten,
De bijeenkomst is donderdag 14 februari van
de in was gedoopte
17.00-18.00 uur
amaryllisbollen,
handgemaakte
Afscheid en welkom
kerstkaarten en nog
Olga zal 1 maart a.s. afscheid nemen van
veel meer al keurig
Praktijkcollege Het Metrum. Zij gaat werken
opgesteld.

voor het AED, waar zij leerlingen gaat
begeleiden van cluster 3.
Wij wensen haar veel succes!
In januari zal Mirjam tijdelijk ons team komen
versterken als onderwijsassistent in klas D2.

Na mens het team van
Praktijkcollege
Het Metrum wensen wij
u hele fijne kerstdagen en
een gelukkig 2019!
Geniet van de vakantie,
tot volgend jaar

