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Onze nieuwsbrief 
 
Het team van Produs houdt u graag op de hoogte van 
activiteiten en ontwikkelingen in de school via deze 
Nieuwsbrief.  
 
Bijzondere activiteiten en vrije dagen vindt u vermeld onder 
het kopje Agenda. 
 
 

Agenda 

 
In de maand oktober maken de derdejaars leerlingen de 
Cito-toets. De andere leerlingen maken de toets in de 
maand november. 
 
Op maandag 22 oktober heeft het team van Produs samen 
met het team van Symbion een studiedag. De school is die 
dag gesloten. Leerlingen die individueel stage lopen, gaan 
wel naar hun stage toe. 
 
Op dinsdag 27 november heeft het team van Produs een studiedag. De school is die dag 
gesloten. Leerlingen die individueel stage lopen, gaan wel naar hun stage toe. 
 
Op dinsdag 11 december van 17.00 - 20.00 uur organiseert het team samen met de 
leerlingen een wintermarkt. De opbrengst van de markt is bestemd voor een goed doel. 
Ouders, familie en vrienden van de leerlingen zijn van harte welkom. We maken er met z’n 
allen een sfeervolle activiteit van. Ook zijn er lekkere hapjes en drankjes verkrijgbaar. 
Bewoners uit de buurt worden hier ook voor uitgenodigd. Op een later moment krijgt u hier 
meer informatie over. 
 
In tegenstelling tot wat we in de vorige nieuwsbrief meldden: op donderdag 20 december 
is het eerste schoolfeest van het schooljaar. (Let op: het eerste schoolfeest is dus niet op 
donderdag 11 oktober, maar is verplaatst naar donderdag 20 december.) Meer informatie 
over het feest volgt later. 
 
De kerstvakantie is van 22 december 2018 tot en met 6 januari 2019. 
 

Wij wensen u alvast een fijne herfstvakantie! 
 

 
 



Start schooljaar 
 
De start van het schooljaar verliep prettig. Er begonnen vier 
nieuwe medewerkers: de heer Driessen, mentor van klas 
1A en de heer Van den Brink, mentor van klas 2A. De heer 
Hamer startte als gymdocent en mevrouw Saldaña 
Thielking als docent textiel/beeldende vorming. 
 
 

 

Cito-toetsen 

 
In de maand oktober maken de derdejaars leerlingen de Cito-toets. 
De andere leerlingen maken deze in de maand november. De toets 
is aangepast aan het taal- en rekenniveau van onze leerlingen. Met 
de uitslag van deze toetsen krijgen de mentor en de leerlingen zicht 
op de vooruitgang van de leerlingen. De resultaten worden ook met 
de ouders besproken tijdens de driehoeksgesprekken. 
 
 

De Week Tegen Pesten 
 
In de week van 17 tot en met 21 september was de Week 
Tegen Pesten. Ook Produs besteedde hier in de lessen 
aandacht aan. Door mee te doen aan de Week Tegen Pesten 
maken scholen aan het begin van het schooljaar een goede 
start in het werken aan een fijne en veilige school. Het 
voorkomen en aanpakken van pesten vraagt natuurlijk het hele 
jaar door aandacht.  
 
 
 

KiKa estafette run 
 
Vorig schooljaar ontstond het idee om met Produs deel te 
gaan nemen aan de KiKa estafette run. De 7 teamleden 
die zich hiervoor opgaven, gingen aan de slag om zoveel 
mogelijk sponsorgeld binnen te halen. Het doel was de 
genezingskans voor kinderen met kanker te verhogen van 
75% nu naar 95%. Vrijdag 31 augustus was het dan 
zover. De start was in Groningen. Het team trainde hard 
om fit aan de start te verschijnen om de 285 km goed te volbrengen. De eerste dag liep 
het team 95 km via Coevorden naar de provincie Overijssel en eindigde in Hardenberg. 
Ook dag 2 stond er 95 km op het programma. Finishpunt was Hoenderloo. Via de 
Utrechtse heuvelrug finishte het team zondag 2 september in de Botanische tuinen nabij 
het Prinses Maxima ziekenhuis in Utrecht. Het team van Produs is enorm trots. Het is 
gelukt en er werd een bedrag opgehaald van maar liefst  € 8.414,61 Hiermee komt het 
totaalbedrag op € 388.593,61. Dit geld komt ten goede van het Prinses Maxima ziekenhuis 
in Utrecht.  
 

  



Ouderbijdrage schooljaar 2018-2019 
 

Produs ontvangt van het ministerie van Onderwijs een 
vergoeding voor de boeken en voor veel andere 
leermiddelen. Produs krijgt géén geld voor zaken als 
introductiedagen, schoolfeesten, sport- en spelactiviteiten, 
de sinterklaasviering, de wintermarkt en excursies. 
Daarnaast hebben we een CJP-abonnement om culturele 
activiteiten te bezoeken of om cultuur binnen de school te 
halen.  
  

Dankzij de vrijwillige ouderbijdrage van € 85 (€ 60 voor Gelrepashouders) kan onze school 
deze extra activiteiten organiseren. U heeft vorige week een uitnodiging van Schoolloket 
ontvangen om dit bedrag te betalen. We hopen dat u met deze uitleg begrijpt wat we met 
uw ouderbijdrage doen en dat u uw bijdrage wil leveren aan deze extra activiteiten van de 
school. 
 

De volgende nieuwsbrief verschijnt kort voor de kerstvakantie. 
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Telefoon: 026 - 320 88 30 
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