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Geachte groepsleerkracht, beste collega,
Het schooljaar loopt ten einde. Het project “restaurant” is afgesloten. De gastlessen in groep 7 zijn
begonnen. Kortom een bewogen jaar waarin we onze eerste stappen in de uitvoering hebben gezet.
En met succes! In deze nieuwsbrief een korte terugblik op het afgelopen schooljaar én een vooruitblik
op wat u in schooljaar 2021-2022 van ons kunt verwachten.
PROJECT RESTAURANT

GASTLESSEN IN GROEP 7

Na maandenlange voorbereiding was
het mooi om te zien hoe dat wat
gepland was op zijn plek viel.

Op dinsdag 6 juli startten we met
onze lessencyclus in groepen 7.

De leerlingen van groep 8 van Kindcentrum De
Regenboog uit Oudenbosch werden in 7 ochtenden
ondergedompeld in de wereld van het restaurant. Zo
waren we op bezoek bij de boer en kregen de
leerlingen op het Markland College workshops
voorgeschoteld op het gebied van economie,
wiskunde, talen, hygiëne en biologie. Bij Bovendonk
en restaurant D’n Halder in Hoeven leerden de
leerlingen alles over restaurant management en
gastheerschap. In de overige weken werkten de
kinderen hun eigen restaurantconcept verder uit in
een lapbook, zochten ze recepten en verdeelden de
taken die nodig zijn bij het runnen van een eigen
restaurant. Op 30 juni 2021 volgde de grote finale op
het Markland College Oudenbosch. De leerlingen
bereidden enkele gerechten en presenteerden hun
restaurant aan hun ouders, leerkrachten. Hierbij
waren ook bestuurders en andere genodigden
aanwezig. Een geslaagde afsluiting van een mooi
eerste project.
Bekijk de aftermovie

De
eerste
school die deze eer te beurt
viel, was basisschool Uniek
uit Hoeven. In 3 dagdelen
zullen
3
groepen
7
verschillende gastcolleges
krijgen vanuit vakgebieden
als Frans, Nederlands,
scheikunde
en
aardrijkskunde.
De
vakdocenten van het
Markland
College
Oudenbosch nemen de
leerlingen in mee op reis
en
bekijken
één
onderwerp
vanuit
verschillende
invalshoeken waarbij het
thema van de lessen “Brussel" is. De leerlingen
maken op deze manier kennis met andere lessen
en docenten en ontdekken waar de interesse ligt.

“Juniorcollege Halderberge is een samenwerking tussen primair en voortgezet onderwijs in de regio
Halderberge. Doel is om de overgang tussen de PO en VO gestroomlijnder te laten verlopen.”

Ontmoetingscafé
Naast het werken met leerlingen in de regio, zoeken we komend schooljaar ook nadrukkelijk
verbinding tussen het basis- en het voortgezet onderwijs. Dit doen we tijdens netwerkbijeenkomsten
waarvan we er komend schooljaar 3 hebben in gepland, de ontmoetingscafés
Daar waar we graag willen dat leerlingen een goede overstap maken van de basisschool
naar het voortgezet onderwijs vinden wij van het Juniorcollege het minstens zo belangrijk
dat de collega’s ook van elkaar weten wat er speelt. Een goede samenwerking,
informatieoverdracht en uitwisseling leidt tot een kansrijke(re) overstap tussen PO en VO.
Ons eerste ontmoetingscafé zal zijn op dinsdag 5 oktober. Het thema van de bijeenkomst zal zijn:
“kansengelijkheid” U zult hier te zijner tijd een uitnodiging voor ontvangen.

Rondje langs de scholen en partners
Verder willen we aan het begin van volgend schooljaar een bezoek aan alle scholen brengen. In deze
ronde langs de scholen willen we u informeren over de stand van zaken van het Juniorcollege, maar
er is zeker ook tijd om met ons te sparren en uw ideeën en wensen kenbaar te maken.
Ook willen we ons netwerk graag uitbreiden, vandaar dat we ook actief op zoek zullen blijven naar
partners in de regio.
Bent u betrokken bij een school of een bedrijf in de regio Halderberge? Sluit u dan aan!
Stuur een mail naar info@juniorcollegehalderberge.nl
-2022!

Agenda

Dag

Item

Bezoek basisscholen
Woensdag 15 september

Start project restaurant op OBS De Linde

Woensdag 22 september Start project restaurant op B.S. De Klinkert
Dinsdag 5 oktober

Netwerkbijeenkomst I “kansengelijkheid”

Tot slot
Juniorcollege Halderberge wil een ieder die zich dit jaar heeft ingespannen en betrokken heeft
gevoeld bij onze projecten hartelijk bedanken.

Wij wensen u een fijne vakantie en tot ziens in
schooljaar 2021-2022
Met vriendelijke groet,
Werkgroep Juniorcollege Halderberge
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