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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 

 
De meivakantie is van zaterdag 22 april tot en met zondag 7 
mei 2023. 
 
Op vrijdag 12 mei doet Produs mee met het jaarlijkse 
voetbaltoernooi in Apeldoorn. Leerlingen die zijn geselecteerd 
voor dit toernooi, ontvangen nog een brief met extra informatie 
hierover. 
 
Op dinsdag 16 mei is het schoolfeest met als thema “Glow-in-
the-dark”. Meer informatie hierover volgt. 
 
Op woensdag 17 mei starten de leerlingen op school om 10.50 uur (de eerste bel). 
Leerlingen die stagelopen, spreken zelf af met het stagebedrijf hoe laat ze moeten 
beginnen. 
 
Op donderdag 18 mei, Hemelvaartsdag, en vrijdag 19 mei is de school gesloten en zijn 
alle leerlingen vrij. 
 
Op maandag 29 mei, tweede pinksterdag, is de school gesloten en zijn alle leerlingen vrij. 
 
Op maandag 12 juni 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 woensdag 14 en donderdag 15 juni gaan leerlingen van het tweede leerjaar op kamp. 
Meer informatie hierover volgt later. 
 
Op donderdag 15 juni van 13.00-14.40 uur is de kennismakingsmiddag voor nieuwe 
leerlingen en voor klassen 1 en 2. Sommige klassen hebben die dag een ander rooster 
dan normaal. Als dit het geval is, dan krijgt uw zoon/dochter daarover bericht.  
 
Vrijdag 16 juni is de laatste stagedag voor leerlingen die individueel stage lopen. De 
groepsstages zijn voor het laatst in de week van 26 tot en met 30 juni. 
 



In de week van 19 tot en met 23 juni gaan leerlingen van het vijfde leerjaar op kamp. Meer 
informatie hierover volgt later. 

In de week van 26 tot en met 30 juni zijn er weer driehoeksgesprekken voor de klassen 1, 
2 en 3.  

In de week van 26 tot en met 30 juni zijn ook de oudergesprekken voor 
ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen van klassen 4, 5 en 6. 

De week van 3 tot en met 7 juli is de portfolioweek. Er zijn allerlei activiteiten en leerlingen 
werken samen met de mentor aan het portfolio. 

Op maandag 3 juli is het schoolverlatersetentje. Leerlingen die Produs gaan verlaten, 
ontvangen hierover later meer informatie. 

Op dinsdagvond 4 juli is de diploma-uitreiking. Leerlingen die hiervoor in aanmerking 
komen en hun ouder(s)/verzorger(s) ontvangen hier nog apart een uitnodiging voor.  
 
Op woensdag 5 of vrijdag 7 juli hebben leerlingen een klassenactiviteit. Leerlingen maken 
er samen met hun klas en mentor een leuke dag van. 
 
Op donderdag 6 juli gaan leerlingen van het eerste, derde, vierde en zesde leerjaar op 
schoolreis. Meer informatie over deze dag ontvangt u later. 
 
Vanaf maandag 10 tot en met vrijdag 14 juli is de lesvrije week. Alle leerlingen hebben dan 
vrij. Het personeel van Produs werkt tot donderdagmiddag in die week gewoon door. Ook 
zijn we dan nog telefonisch bereikbaar. Vanaf donderdagmiddag zijn we niet meer 
bereikbaar en is de school gesloten. 
 
De zomervakantie is van 15 juli tot en met 27 augustus. 
 

Wij wensen u alvast een fijne 

 

Schoolloket 
 

Leerlingen van Produs doen in juni en juli allerlei leuke activiteiten en 
gaan met hun klas en mentor een of twee dagen uit. Sommigen gaan 
een dag naar een pretpark en hebben nog een andere 
klassenactiviteit, anderen gaan twee dagen naar een kamp.  
Met deze activiteiten doen de leerlingen nieuwe ervaringen op en 
leren ze hun klasgenoten en mentor op een ander manier kennen. 
Het draagt bij aan een positieve band tussen de leerlingen en de 
school. Leerlingen zijn hier altijd erg enthousiast over. 
Via Schoolloket ontving u een betaalverzoek voor een vrijwillige 
bijdrage van € 45,00 voor deze activiteiten. Voor vragen over de 

betaling kunt u mailen naar schoolloket@produsarnhem.nl of bellen naar school op 
telefoonnummer 026 – 320 88 30. 

mailto:schoolloket@produsarnhem.nl


Vanuit het team 

 
Mevrouw Köprülü startte 20 maart om mevrouw Tax te vervangen. 
Zij is ook de mentor voor klas 3B en is op maandag, woensdag en 
vrijdag aanwezig op Produs.  
Op dinsdag staat mevrouw Peilouw voor klas 3B.  
De heer Redlich vervangt de stages op de donderdag. Daarnaast 
neemt hij de groepsstage op de dinsdagen van mevrouw Peilouw 
over. 
Vanaf 1 mei start de heer Van Peer. Hij geeft op vrijdag 
bewegingsonderwijs. 
 

Giro 555-actie voor Turkije en Syrië 

 
Leerlingen en docenten van Produs hebben zich ingezet om de 
slachtoffers van de aardbevingen van Turkije en Syrië te steunen. 
Leerlingen bakten appelbollen en verkochten deze, er werden 
schoenen gepoetst, lege statiegeldflessen werden ingezameld, 
leerlingen werden gesponsord bij sportieve activiteiten en nog veel 
meer. Deze actie heeft € 298,75 opgeleverd voor giro 555. 
 

De volgende nieuwsbrief verschijnt kort voor de zomervakantie. 
 
Produs Praktijkonderwijs 
Leidenweg 60 
6843 LD Arnhem 
Telefoon: 026 - 320 88 30 
Website: www.produsarnhem.nl 
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