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1. Fijne Kerstdagen en een gelukkig 
nieuwjaar 

 
En dan is het alweer december en staan 

de Kerstdagen en het nieuwe jaar weer 
voor de deur. Ik weet niet of het u ook zo 

vergaat, maar voor mijn gevoel lijkt er 
steeds minder tijd te zitten tussen de 

zomervakantie en de Kerstvakantie. En 
na de Kerst moet je al weer  op gaan 

schieten want voor je het weet is het  
Carnaval, voorjaar en zomervakantie. En 

we rennen maar door. Jaar in jaar uit. 
En op zo’n moment van bezinning  

waarvoor deze tijd van het jaar zich toch 
vaak wel leent, realiseer je je dat er weer 

zo ontzettend veel is gebeurd in het 
afgelopen jaar. We hebben mooie dingen 

meegemaakt en verdrietige. Heel 
vervelende momenten beleefd op school 

en heel fijne. Ook denk ik aan alle 
verhalen die de leerlingen ons steeds 

toevertrouwen. Waar zitten ze mee, waar 
zit hun verdriet, waar hun angst, waar 

ook hun hoop en waar hun vertrouwen. 
Dat is wat ons vak zo mooi maakt.  

Want hoe mooi is het als je als jongere 
dag in dag uit mag helpen bij het vinden 

van hun plek in de samenleving. Hoe 
mooi is het als je dagelijks ervaart hoe 

wezenlijk je aan dat proces kunt 
bijdragen. 

En hoe mooi is het als leerlingen aan het 
einde van de schoolloopbaan afzwaaien 

met hun diploma of certificaat in de hand 
en zich bewust van de eigen 

mogelijkheden hun weg zoeken. 
En als je daar dan aan denkt dan is lang 

stilstaan ook eigenlijk weer helemaal niet 
nodig. 

Wij gaan inderdaad genieten van de 
Kerstvakantie en wensen u ook goede 

dagen toe. 
Ook wensen wij u nu alvast 

een gezond en voorspoedig 
2018. 

Wat onze voornemens zijn, 
laat zich gemakkelijk raden. 

Wij gaan  over twee weken weer met veel 
energie, met goede moed en vol 

vertrouwen aan het werk, om er een 
mooi en succesvol schooljaar voor alle 

leerlingen van te maken. 
 

2. Open dag 2018 

Op zaterdag 27 januari 2018 wordt 

de jaarlijks terugkerende Open Dag 

van de Zwaaikom georganiseerd. 

Tussen 9.30-12.30 uur is iedereen 

van harte welkom!  

We ontmoeten op deze dag graag ouders,  
oud-leerlingen, leerlingen en toekomstige 

leerlingen, stagebedrijven en collega’s 
van andere (praktijk)scholen, 



Praktijkschool De Zwaaikom 
Oosterhout   

leerkrachten van basisscholen en alle 
andere belangstellenden. 

Via een looproute maakt u kennis met de 
theoretische leerstof, de praktijklokalen, 

de leerlingenzorg, orthopedagogiek, 
logopedie, maatschappelijk werk, de 

leerlingenzorg etc. 

Tijdens de Open Dag worden er ook 
praktijklessen verzorgd zoals koken, 

bouwkunde, lassen, gym, tuinonderhoud, 
arbeidstraining et cetera. 

 
3. Samenwerking met logistieke bedrijven 
in Oosterhout. 

 

 
Praktijkschool De Zwaaikom werkt met 

Het Hanze College, het Effent en een heel 

aantal logistieke bedrijven die zich 
verenigd hebben in een Logistiek Platform 

Amerstreek, samen aan een programma 
waarin we leerlingen hopen te 

interesseren voor deze kansrijke sector. 
We hebben op het gemeentehuis zelfs 

met elkaar een convenant ondertekend ( 
Gemeente, Ondernemers, Onderwijs) 

waarin we afgesproken hebben er samen 

serieus werk van te gaan maken om 
dingen te gaan organiseren. 

We zijn inmiddels in de fase aanbeland 
waarin we concrete activiteiten gaan 

afspreken met elkaar. 
Het is fijn om te merken hoe bereid de 

bedrijven zijn om onze leerlingen kansen 
te bieden. 

Ik ben er trots op dat onze leerlingen zo 

gewild zijn. En wat zou het mooi zijn als 
er inderdaad ook leerlingen in de 

logistieke sector een baan gaan vinden 
die helemaal bij hun past. 

Wordt vervolgd. 
 

 
4. De Zwaaikom gaat viraal! 

Ook de Zwaaikom gaat mee met de tijd. 

Vanaf deze maand zijn we online gegaan 
via Facebook. Op deze Facebook pagina 

komen leuke dingen voorbij voor zowel 

onze leerlingen als voor ouders en andere 
geïnteresseerden. Het zou natuurlijk 

onwijs tof zijn als je nu meteen even je 
Facebook opent en onze pagina ‘volgt’ en 

een ‘like’ geeft. Verder zijn we ook bezig 
met een vlog team. Een groepje 

leerlingen gaat de komende maanden van 
alle lessen en activiteiten op de 

Zwaaikom een vlog maken. Deze zijn te 

zien via de website en op Facebook. Wij 
wensen Sven, Hugo, Romaisa en Kim veel 

succes met het filmen en produceren van 
alle vlogs.  

Kortom de Zwaaikom gaat online. Heb jij 
daar nog leuke ideeën voor laat het dan 

weten aan meneer Joey. 
 

 
 

5. Smart met geld 

 
We hebben afgelopen periode met een 

aantal leerlingen van klas 5A aan een 
lessencyclus gewerkt rondom het omgaan 

met geld, zodat we meer grip kunnen 
krijgen op onze uitgaven. 

We  hebben ook een inspirerende les 
gehad van een gastspreker (een 

ervaringsdeskundige wat betreft  
schuldhulpverlening.  

Daarnaast hebben met hulp van 
jongerenwerk Surplus-Welzijn een leuke 

buitenopdracht gedaan over Slim-
Shoppen. Met het leuke resultaat dat er 

groepjes waren die niet heel  het fictief 
budget opsoupeerden! Zelfs geld 

overhielden!! 
De winnaars verdienden een lekkere eet-

bon van de schoolcatering. 
De cyclus hebben we mooi afgesloten 

met een laatste les onder leiding van 
medewerkers van de Rabobank. Hier 

werd gesproken over het beheer van je 
bankrekening, internetbankieren en 

mobiel-bankieren. 
Er werd ook een gesprek gevoerd over 

schuldsanering en hoe je kunt vermijden 
om in de schulden te komen. 

Kortom het was een leerzaam project 
voor onze leerlingen. 
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6. De ijsmarkt 

 
Ook dit jaar staat er op de Markt in 

Oosterhout weer een heuse schaatsbaan. 
Stichting IJsmarkt heeft ons in het begin 

van dit schooljaar al benaderd of wij met 
groepen leerlingen willen helpen met de 

opbouw voor en tijdens de IJsmarkt. Wij 
als school zijn altijd zeer blij met dit soort 

initiatieven. Onze derdejaars leerlingen 
hebben mogen solliciteren op een stage 

bij de IJsmarkt. Ze konden reageren op 

verschillende stages. Zo waren er 
bouwers nodig, maar ook leerlingen die 

wilden helpen op de schaatsbaan zelf, bij 
de schaatsverhuur en achter de bar.  We 

hebben hier ontzettend veel reacties op 
gehad en aan de hand van deze reacties 

de leerlingen ingedeeld op een 
stageplaats. Inmiddels zitten we midden 

in de stageperiode en zowel de leerlingen 

als Stichting IJsmarkt zijn erg enthousiast 
over het werk.  

 

 
 
Wij bedanken Stichting IJsmarkt voor dit 

fantastische initiatief.  
 

Natuurlijk blijft het in dit soort gevallen 

niet alleen bij werken. Alle tweede- en 
derdejaars leerlingen hebben zelf ook een 

gymles gevolgd op de schaatsbaan. 
Heerlijk een uurtje de ijzers onder binnen 

en glijden over de gladde Markt in 
Oosterhout. Voor vele leerlingen een 

heerlijke ervaring waar iedereen erg van 
genoten heeft. 

 

 
 

 

 
 
 7.Sportclinics. 
 
Woensdagmiddag 13 december hebben de 
eerstejaarsleerlingen weer een sportclinic 
gevolgd. Ze gaan dan in kleine groepjes van 7 
of 8 leerlingen naar een locatie in Oosterhout 
om daar kennis te maken met een aantal 
sporten of muziekonderwijs. 
Een groepje kreeg een boksles, een ander 
groepje kreeg een dansles, nog een groepje 
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kreeg een les in fitness en het laatste groepje 
volgde een drumles. 
Zo maken de leerlingen op een ontspannen 
manier kennis met een aantal vormen van 
vrijetijdsbesteding. 
Er worden jaarlijks vier van zulke middagen 
georganiseerd.  
Ook voor de tweedejaarsleerlingen zijn er vier 
sportmiddagen georganiseerd. 
 

 
 

8.Kerstfeest en Nieuwjaarsgala. 
 
Alle theorielokalen zijn al in kerstsfeer en ook 
de aula is mooi versierd. 
In een aantal klassen wordt het feest op school 
alvast gevierd met hapjes die door de leerlingen 
met hulp van hun ouders worden verzorgd. 
Het Nieuwjaarsgala is gepland op dinsdag 9 
januari van 19.00 uur tot  
21.30 uur. 
Onze D.J. voor dit jaar is meneer Joey. en voor 
drinken en hapjes wordt gezorgd. 
De leerlingen worden in feestelijke kleding op 
school verwacht.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wij wensen u fijne feestdagen en een gelukkig 
en gezond 2018! 
 
             

 
 

Team De Zwaaikom. 
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