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Tweede paasdag
Caroline Peeters jarig
Koningsdag
Meivakantie t/m 13 mei
Stijnie de Graaf jarig

Belangrijke data in mei:
21 mei
25 mei

Tweede Pinksterdag
Roostervrije dag

Metrum nieuws
Ontwikkelingen
Audit Sociale Veiligheid
Op maandag 16 april a.s. zal er een audit gericht
op sociale veiligheid gehouden worden op
Praktijkcollege Het Metrum.
Het is fijn dat mensen van buiten de school met
ons mee kijken wat er goed gaat en wat er beter
kan. Tijdens deze audit willen zij ook graag een
aantal leerlingen spreken. De leerlingen die van
de leerlingenraad aanwezig zijn zullen in
gesprek gaan met de auditoren.
Afscheid
Na vele jaren werken, eerst op de Korte
Vlietschool en nu op Praktijkcollege Het Metrum
gaat Agaat van Leeuwen, onze orthopedagoog,
ons verlaten. Zij gaat werken op de Thermiek,
Blauwe Vogelweg.
Gelukkig blijft ze binnen één van onze scholen
werkzaam. Tussen mei en juli zal zij nog wel af
en toe op het Metrum aanwezig zijn om zaken
af te ronden.
Wij wensen Agaat heel veel succes en plezier bij
deze nieuwe uitdaging!

Projectweek
In de week van dinsdag 29 mei t/m vrijdag 1 juni
hebben wij op het Metrum een projectweek.
Het onderwerp van deze projectweek is ‘Water’.
Rondom dit thema zullen allerlei activiteiten
plaatsvinden, zoals een rondvaart, een bezoek
aan de waterzuivering en verschillende lessen
en workshops op school. Op donderdag 31 mei
is er een excursie naar Deltapark Neeltje Jans.
Hier is van alles te beleven, zoals de Delta
Experience, het waterpark en het grootste
zeeaquarium van Zeeland. Omdat het niet
mogelijk is die dag vóór 15.15u weer terug te
zijn op school, vragen wij u dan om uw kind zelf
op te komen halen van school. Wij verwachten
rond 16.30 terug te zijn in Leiden.
Voor deze week vragen wij u een bijdrage van
€25,00.
Meer informatie over de precieze invulling van
deze week en de betaling ontvangt u half april.

Social media
Op vrijdag 6 april a.s. zullen de meeste klassen
(VSO 1,2 en VSO 4 en PrO 1-3) voorlichting
krijgen over social media.
In dit gesprek richten wij ons op het gevolg als je
teksten en foto’s op social media plaatst.
Daarnaast zal ook stil gestaan worden bij zaken
die verboden zijn op social media.

