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1. Voorwoord 

“Schooljaar 2019-2020 werd er 
één om nooit meer te vergeten.” 
Zo begonnen wij de laatste 
nieuwsbrief van het vorige 
schooljaar. Nu, één jaar verder, 
zou dit zo weer de opening van de 
nieuwsbrief kunnen zijn, waarbij 
alleen het jaartal aangepast moet 
worden. 
Gelukkig hebben we allemaal veel 
geleerd van het vorige schooljaar. 
Dit schooljaar hebben we beter in 
kunnen springen met het geven 
van onderwijs op afstand. Ook 
mochten we de leerlingen al snel 
weer op school ontvangen voor 
het geven van praktijklessen. De 
leerlingen hebben hierdoor 
gelukkig achterstanden tot een 
minimum kunnen beperken. Dat is 
niet alleen een verdienste door 
ons, maar ook zeker door de inzet 
van jullie ouders en verzorgers! 
De laatste periode hebben we met 
de klassen in de onderbouw, maar 
ook de klassen met 
schoolverlaters uitstapjes kunnen 
maken en tijdens het schrijven  
 

van dit stukje komen de 4e-jaars 
leerlingen terug van het 
schoolkamp. Een kamp dat vorig 
schooljaar niet door is gegaan 
vanwege Corona. Langzaam 
mogen we weer steeds meer. Als 
we met elkaar nog even 
volhouden, hoop ik dat de laatste 
nieuwsbrief van volgend schooljaar 
mag beginnen met: “Schooljaar 
2021-2022 werd een jaar om nooit 
te vergeten, omdat we weer 
zonder beperkingen naar school 
mochten komen.” 
 
Een fijne vakantie en we zien 
elkaar weer in september.  
 

2. Zelftesten 

Begin juni heeft uw zoon of 
dochter vanuit school enkele 
zelftesten ontvangen. Deze testen 
zijn bedoeld om preventief te 
kunnen testen om zo 
Coronabesmettingen op school te 
voorkomen. Vanuit de overheid 
hebben wij extra testen 
ontvangen, om mee te geven voor 
in de vakantie. Uw zoon of dochter 
krijgt deze testen in de komende 
week mee naar huis. Met deze 
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testen kan uw zoon of dochter 
zichzelf testen voordat jullie op 
vakantie gaan en begin september 
als de scholen weer beginnen. 
Laten we hopen dat we het nieuwe 
schooljaar Coronavrij kunnen 
starten. 
 

3. Examen SVS 

Het was een spannende tijd voor 
de meisjes van de cursus 
schoonmaken. Er is hard gewerkt 
om de vaste werkvolgordes van 
het schoonmaken aan te leren. 
Deze zijn belangrijk om in een vlot 
tempo te kunnen werken, niets te 
vergeten en vooral zo hygiënisch 
mogelijk te werken. Om op een 
goede, hygiënische manier 
werkdoeken te kunnen gebruiken 
is veel oefening nodig. Soms lijkt 
het voor hen dat ze eindeloos 
hetzelfde moeten doen, maar bij 
het examen blijkt dan dat dit niet 
voor niets is.  
De meisjes hebben allemaal laten 
zien dat ze dat voldoende 
beheersten. 
Drie meisjes hebben dit schooljaar 
2 certificaten behaald: werken met 
traditionele schoonmaakmaterialen 
en met microvezel. 
Vijf meisjes hebben het certificaat 
schoonmaken traditioneel gehaald. 
Daarnaast heeft één leerling een 
examen SVA II gehaald. Dit 
examen werd afgenomen op haar 
stage-plaats. Zij heeft laten zien 
dat ze voor het werken bij een 
schoonmaakbedrijf voldoende 
kwaliteiten heeft. 
 
Alle meiden van harte 
gefeliciteerd! 
 
 
 

 
 

4. Reanimatie 

Onze school is een hartveilige 
school. Dat betekent dat wij met 
de Hartstichting de afspraak 
hebben om al onze leerlingen 
vanaf klas 2 hartreanimatie aan te 
leren. 

In leerjaar 2 krijgen ze allemaal 4 
lessen in het herkennen van een 
bewusteloosheid, het controleren 
of er ademhaling is en vervolgens 
te pompen en blazen. Ook het 
gebruik van een AED-apparaat 
wordt geoefend. 
De meeste leerlingen uit deze 
groepen hebben hun certificaat 
gehaald. 
Helaas hebben door quarantaine 
en corona enkele leerlingen niet 
alle lessen kunnen volgen. Zij 
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krijgen volgende jaar weer een 
kans om dit nog verder te leren. 
De meeste leerlingen uit de 
klassen 3, 4 en 5 hebben deze 
reanimatie vaardigheden weer 
kunnen opfrissen tijdens de 
herhalingslessen. Zo hopen we dat 
ze allemaal, als ze bij een 
dergelijke situatie uitkomen, 
weten wat ze kunnen doen om te 
helpen. 

 
 

5. Klassenuitje 5A+5B 

We hebben in de ochtend met een 
paar leerlingen van de klas leuke 
activiteiten gedaan. 
In de middag om half 1 
verzamelden we in de klas met 
alle leerlingen van klas 5A+5B. 
We zijn vanuit de klas naar het 
Mannenspeeltuin in Oosterhout 
gegaan. 
We hebben daar 2 activiteiten 
gedaan de eerste was KC racen, 
met een afstandsbediening racen 
met elektrische autootjes 
 
Femke werd kampioen en heeft 
zelf Joey de instructeur verslagen 
in onderlinge eind-battle!!  
De tweede activiteit was Bow 
Battle, soort van trefbal met pijl 
en boog op elkaar schieten. 
Daarna zijn we weer naar school 
gefietst daar hebben we onze 
laatste activiteit gedaan. 

Hier hebben we een quiz met heel 
wat vragen over de leerlingen en 
doe- opdrachten gedaan.  
Als afsluiter hebben een heerlijke 
barbecue en de prijsuitreiking van 
de quiz.  
De klassengroep de stichting heeft 
gewonnen en heeft een waardebon 
van de Macdonalds gekregen. 
We vonden het heel leuk en 
gezellig om dit te doen.  
Houdoe en bedankt!!!!!!!!!!  
Groetjes Femke en Britt   Bennie 
en Bennie  

 

 
Nogmaals een fijne zomervakantie 
namens team tuin “van Puin tot 
Tuin” . 
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6. Klassenuitje 2e jaars 

De 2e jaars zijn naar het Skidome  
In Ruchpen geweest. Ze hebben 
daar enorm genoten van het 
schaatsen, het snowboarden en 
het skieën. Als volleerde artiesten 
lieten velen hun kunsten zien. Ze 
hebben genoten van de entourage 
en de sportieve activiteiten. Het is 
weer een topdag geweest! 
 

 
 

7. Geslaagden 

Donderdagavond 15 juli heeft de 
diploma-uitreiking op school 
plaatsgevonden. De volgende 
leerlingen hebben één of meerdere 
diploma’s, school- of 
branchecertificaten of 
praktijkschooldiploma ontvangen. 
 
 
 
 
 
 
 

Schoolcertificaat detailhandel: 
Dillara, Fadel en Mirthe 
 
Schoolcertificaat houtbewerking: 
Pooja, Giovanni, Dylano, Mateusz 
en Jochem 
 
Schoolcertificaat 
keukenvaardigheden assistent 1: 
Adrian 
 
Schoolcertificaat tuin: 
Tiago, Anthony, Daniël, Leroy en 
Mariusz 
 
Schoolcertificaat magazijn: 
Lars, Gerwin en Tygo 
 
Schoolcertificaat schilderen: 
Timo 
 
Schoolcertificaat dienstverlening: 
Iman, Milou, Sara, Juultje, Yente, 
Esmee, Widad en Selena 
 
Arbeidstoeleiding: 
Kees 
 
Lassen niveau 1: 
Tiago (enkel praktijkdeel) Jarco, 
Maxim, Bjorn, Brajan, Valentijnen 
Thijs 
 
Lassen niveau 2: 
Thimo 
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Branchecertificaat assistent 
logistiek: 
Mikail, Lars, Mitchel, Noah (enkel 
theoretisch deel) en Britt 
 
Branchecertificaat 
winkelmedewerker: 
Kevin, Bonny, Jermal (enkel 
theoretisch deel), Haydar en 
Jemaro 
 
Branchecertificaat houtbewerking: 
Mathijn, Stef, Mylo, Daily, Sem en 
Duncan 
 
SVA1 traditioneel: 
Esmee, Juultje, Yente, Widad, 
Selena en Milou 
 
SVA1 microvezel: 
Desi, Esmee, Widad en Selena 
 
SVA2 microvezel: 
Iman 
 
SVH keukenassistent: 
Nour en Nicole 
 
SVH bedieningsassistent: 
Kimberly, Dewi en Klaudia 
 
HACCP: 
Kevin, Romaisa, Joan, Matthijs en 
Dewi 
 
VCA: 
Jarco, Maxim, Stef, Thimo, Mylo, 
Thijs, Daily, Sem, Rody en Duncan 
 
Entree-opleiding: 
Berkan, Soraya, Sanne, Femke, 
Sofie, Loïs, Chelsey, Kim, 
Romaisa, Femke, Joan, Matthijs en 
Maxim 
 
 
 

Praktijkschooldiploma: 
Kevin, Romaisa, Joan, Matthijs, 
Thimo, Thijs, Rody, Stein, Mariusz, 
Berkan, Lars, Mitchel, Soraya, 
Sanne, Britt, Femke, Sofie, Loïs, 
Chelsey, Kim, Femke, Maxim, 
Kees en Klaudia 
 
 

 
 

 
 
 

Het team van  
De Zwaaikom 

wenst jullie allemaal 
een hele fijne en vooral 

gezonde vakantie! 
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