
Beste ouders en verzorgers,   
Langs deze weg ontvangt u de 3e en laatste nieuwsbrief van dit schooljaar. Een schooljaar 
dat is omgevlogen. Er is veel gebeurd, veel gedaan en  veel bereikt!  Er zijn bezoeken en 
excursies geweest. Er zijn certificaten  behaald en examens gemaakt. We zullen afscheid 
gaan nemen van leerlingen die  de afgelopen vier a vijf jaar een enorme groei hebben 
doorgemaakt en toe zijn aan een nieuwe stap richting de toekomst.  Daarnaast hebben we 
al voorzichtig kennis kunnen maken met de leerlingen van 
leerjaar 1 van komend schooljaar. Dit alles in een 
notendop.  
Veel leesplezier en alvast een heerlijke zomervakantie! 
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Mevrouw van Tuinen 

neemt afscheid 

 

 

Agenda 

Maandag 3 september 
8.30 uur: start lj.1 

9.00 uur: start lj.2 en 
bovenbouw 

De schooldag eindigt om 
12.05 uur 

Maandag 22 oktober 
Start Herfstvakantie 

Data en tijden van 
de ouderinformatie-

avond voor de On-
derbouw en Boven-
bouw volgen in het 
nieuwe schooljaar. 

 Hoera! Geslaagd! 
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Sinds september mailen Imme en Zoë, twee 
leerlingen uit 1D met twee Franse leerlingen. 
De mailtjes worden in het Engels geschreven. 
De leerlingen vertellen elkaar over hun buurt, 
de stad waar ze wonen, hoe de school eruit 
ziet. Ook worden er foto’s gestuurd waardoor 
ze ontdekten dat een Franse markt toch wel 
anders is dan de weekmarkt van Heemskerk.  
Op dinsdag 12 juni was de groep Franse leer-
lingen voor een aantal dagen in Nederland. 
Imme en Zoë zijn samen met hun leermeester 
naar Egmond aan Zee te gaan om nu ‘in het 

echt’ de Franse 
leerlingen te 
ontmoeten. 
Natuurlijk trak-
teerden de 
meisjes op 
stroopwafels! 
Het was een 
leuke en leerza-
me ervaring 
elkaar te ont-
moeten. De 
meisjes zijn 
uitgenodigd om 
ook naar Frank-
rijk te komen, 
maar of dat er 
van komt, weten  
we nog niet! 

Beste leerlingen en ouders 

Nog vier weken werken, dan neem ik 
afscheid van iedereen hier op school…. 
Een gek idee dat aan deze zomervakantie geen einde 
komt. 
Natuurlijk zal ik veel dingen gaan missen. Alleen al de 
gesprekken en praatjes met leerlingen .…daar heb ik 
echt van genoten de afgelopen jaren. 
Het zijn jammer genoeg geen rustige laatste weken 
want er moet nog veel geregeld worden voor het nieu-
we schooljaar.   
Erg blij ben ik dat er een goede opvolger gevonden is 
om mijn werk over te nemen. De heer Huisman is al 
een aantal keren op school geweest. Veel van 
jullie hebben hem al gezien of gesproken. 
Ik wens jullie allemaal nu alvast een mooie en 
zonnige vakantie toe. 
En daarna,  veel succes in de toekomst! 
 

Met vriendelijke groet, 
Mevr. R. van Tuinen 

Opleidingsdirecteur Kennemer Praktijkschool 
 

PRO cup voetbal 

toernooi IJmuiden 

Op dinsdag 12 juni 2018 is 
er weer gestreden voor de 
bekers bij de PRO cup 
2018.  
Tender IJmuiden, De Brug 
en de Kennemer Praktijk-
school hebben dit jaar 
weer hun voetbal talenten 
laten zien! 
De teams waren er dit jaar 
weer helemaal klaar voor. 
Met z'n allen op de 
fiets het Noordzeekanaal 
overgestoken naar de voet-
balvelden van IJmuiden. 
Alle teams hebben heel 
goed gespeeld. Ondanks 
alle inzet van de teams en 
de begeleiding hebben we 
helaas geen prijs in de 
wacht kunnen slepen. Maar 
ondanks dat hebben we een 
sportief en leuk toernooi 
gehad! 

Alle 46 kandidaten die opgingen voor 
het Pro-diploma hebben, ondanks de 
stress en spanning, zich uitstekend 
gepresenteerd en zijn allemaal  
geslaagd!!  De assessoren waren  
onder de indruk van het niveau en de 
presentatie van onze leerlingen!   
Deze kanjers ontvangen hun welver-
diende diploma !!! Gefeliciteerd!!! 

Wist u dat? 
Wij hebben een mooie  
nieuwe website! Hier zijn alle 
ins en outs over onze school te 
lezen. Duidelijk en overzichtelijk. 
Hier kunt u straks ook lezen  
wanneer er een les uitvalt van uw 
zoon of dochter. 
Zeker de moeite waard om een 
kijkje te nemen!  



 

 

Wees ‘Slim!’ 

Voorbereiding op stage 

De afgelopen maanden hebben de leer-
lingen die op woensdagmiddag de work-
shops ter voorbereiding op de stage 
volgen, kennis gemaakt met verschil-
lende bedrijven.  
Zo zijn we op bezoek geweest bij de 
Mac Donalds in Beverwijk waar we 
zelfs 2 oud-leerlingen tegenkwamen in 
de keuken. Ook zijn we naar SHIP IJ-
muiden gefietst, waar we de bouw van 
de nieuwe zeesluis hebben bewon-
derd. Daarna was de bakkerij van de 
Dekamarkt aan de beurt. Dat zag er 
weer heel anders uit dan familiebe-
drijf Goemans!  

 

Ook zijn we naar het Sportfondsenbad Bever-
wijk geweest waar we onder het zwembad 
mochten komen en gezien hebben hoe de tech-
nische ruimte van het zwembad is opgebouwd.  
We hebben een rondleiding gehad bij Duin 
leliekwekerij in Heemskerk én zijn we actief 
geweest in de ecologische speeltuin in de 
buurt waar we de rommel hebben opgeruimd. 
Daarnaast zijn in de lessen het fysieke uit-
houdingsvermogen getraind en hebben we ge-
oefend met samenwerken en communiceren. 
De aankomende weken zullen we het Huis van 
Hilde in Castricum nog bezoeken en gaan we 
aan de slag om het strand in Wijk aan Zee 
schoon te maken. De leerlingen vonden niet 
alles even leuk, maar ook dat hoort soms bij 
werk! 

Leren Lassen? Geen probleem! 

 

Namens het team van de  
Kennemer Praktijkschool een 
hele fijne zomervakantie  
gewenst! Het nieuwe schooljaar 
start op maandag 3 september. 
Tot dan! 

Sinds kort kunnen leerlingen 
naast MAG lassen (het 
lassen van staal) ook leren 
TIG lassen (naast het 
lassen van staal o.a. ook het 
lassen van RVS en alumini-
um)  
 
Joey is de eerste leerling 
die hiermee aan de slag gaat 
en het resultaat mag er zijn! 

 

 

Omdat uw zoon of dochter staat 
ingeschreven als leerling van het 
Kennemercollege is het ook moge-
lijk om tegen zeer aantrekkelijke 
prijzen gebruik te maken van 
hard—of Software bij www.slim.nl 
Een account kunt u  maken met het 
emailadres van de school:  
 
voornaam.achternaam@kennemercollege.nl 

Wokshoptijd bij Sector Techniek 
Tijdens de workshop 
‘longboard maken’, zijn de 
leerlingen hard aan het werk 
en ontstaan er al interessan-
te ontwerpen.  

Michael zijn trucks zijn 
al klaar om getest te 


