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DVCONTACT

DVContact 2
Iets later van u van ons gewend bent, presen-
teer ik u het tweede nummer van DVContact 
van dit schooljaar. Later vanwege de openings-
activiteiten voor de herfstvakantie. 

We kijken terug op een fantastische 
openingsweek!
De voorstellingen waren een groot succes. De 
deelnemende leerlingen hebben zich ontpopt als 
ware talenten. Niet alleen zij die op het podium 
stonden met diverse dansen, percussie en dra-
ma, maar ook degenen die de stemmen hebben 
ingesproken, in de filmpjes geacteerd hebben, 
de rap hebben gemaakt en opgenomen en die 
zich hebben laten fotograferen in hun zelf ge-
maakte outfit. De rap werd met zoveel enthou-
siasme ontvangen, dat hij zelfs gepubliceerd is. 
Een mooie carrière ligt in het verschiet denk ik.

De officiële opening werd heel goed ontvangen. 
Na de voorstelling in een “uitverkochte” zaal en 

het geweldige intermezzo door de burgemees-
ter, volgden toespraken door Hans Verbraak, 
wethouder van o.a. onderwijs, Kees Pasveer, 
vertegenwoordiger van BVR en Eugène Bernard, 
voorzitter van de Raad van Bestuur van OMO. 
Met één druk op de knop door Hans, Eugène en 
rector Marijke Broodbakker werd ons gebouw 
met feestelijke serpentines geopend. 

Zaterdag sloten we de week af met een Open 
Huis. Net als bij alle voorgangers van onze 
bezoekers vielen de monden weer open van 
verbazing bij binnenkomst. Het is een geweldige 
omgeving om onderwijs te krijgen en te geven. 
En dat dit gebouw inspireert, merk ik nog elke 
dag als ik hier binnen kom!

Ingrid Smits
afdelingsdirecteur vmbo 



pagina 2DVContact is een nieuwsbrief van het Da Vinci College

DVCONTACTNieuwsbrief VMBO 
nummer 2     2 november 2016

In dit nummer
   Personeel
   Terugblik kamp brugklassers
   Satelliet weer van start
   Van het decanaat
  V an de sector zorg en welzijn
   Terugblik op de openingsweek
   Van de sector horeca en ondernemen: De eerste 
kennismaking met horeca in ons restaurant

   Vakantierooster
    Kalender
    Schooluitje
   Thema-avond ouderraad: puberbrein

Personeel
Hoewel we dachten dit schooljaar met een vol-
ledig team te kunnen starten, is het vanaf dag 1 
onrustig geweest qua personele bezetting. Dat is 
jammer, want de start in het nieuwe gebouw was al 
spannend genoeg voor iedereen. Daar konden we 
eigenlijk geen lesuitval bij gebruiken!

Gelukkig is het iedere keer weer gelukt op korte 
termijn voor een oplossing te zorgen. De vacature 
die is ontstaan bij LO door het wegvallen van de 
heer Prins, is ingevuld met de komst van de heer 
C. Harting. Mevrouw Kamstra zou bij ons starten in 
september als docent Nederlands. Helaas bleek zij 
last te hebben van een hardnekkige ontsteking in 
één van haar schouders, waardoor werken onmo-
gelijk was. Door het intern schuiven met de heren 
Struijs en Hendriks van Mens & Maatschappij naar 
Nederlands en het aannemen van mevrouw L. 

Vos voor deze uren, was ook dit euvel verholpen. 
Mevrouw Vos is een oude bekende: zij heeft tot 
een paar jaar terug al les bij ons gegeven. Mevrouw 
Vos heeft ook het mentoraat van de heer Sprockel 
van 4VT overgenomen. De heer Sprockel wordt 
duomentor met mevrouw A. Pertijs in 1VT.
Mevrouw H. Oulhaizoum werd de tweede week 
van het schooljaar onverwacht opgenomen in het 
ziekenhuis. Gelukkig kon de heer V. Özturk vrij snel 
uren van haar overnemen. Mevrouw Oulhaizoum 
is inmiddels weer beter en terug, de heer Özturk 
blijft nog een aantal lesuren bij ons geven.
De heer J. Raaijmakers kreeg een paar weken voor 
de vakantie rust voorgeschreven van zijn huisarts. 
Daar heeft hij goed naar geluisterd en kon daarom 
na de herfstvakantie weer volledig aan de slag.
Helaas is de heer J. van den Burgt achtervolgd 
door kwalen. Daardoor heeft hij veel dagen op het 
techniekplein moeten missen. Met dank aan zijn 
collegae, die veel zijn bijgesprongen, heeft dat tot 
weinig lesuitval geleid.

Mevrouw Daas is inmiddels moeder geworden van 
haar 2e kindje. Het is een kerngezonde dochter die 
de naam Lynn heeft gekregen. Wij wensen haar en 
haar gezin heel veel geluk en gezondheid toe.

Tijdens de voorstelling van Adembenemend  
Da Vinci bij de officiële opening van ons nieuwe 
gebouw is onze collegedirecteur J. Dekkers be-
noemd tot Ridder in de Orde Oranje-Nassau. In 
het bijzijn van zo’n 500 gasten en 80 leerlingen 
werd hij door de burgemeester toegesproken en 
kreeg hij het kruisje opgespeld. Niet alleen hijzelf, 
maar ook de leerlingen waren zichtbaar trots op 
hun medespeler in het stuk. Wij feliciteren de heer 
Dekkers van harte met deze bijzondere blijk van 
waardering. 
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Terugblik kamp 
brugklassers
Van 28 t/m 30 september zijn de brugklassers 
op introductiekamp geweest. De leerlingen van 
het vakcollege Zorg en Welzijn trokken naar “de 
Meulebaarg” in Zegge. De leerlingen van de  
vakcolleges Horeca & Ondernemen en Techniek 
vermaakten zich in “ ’t Ossekopke” bij Rucphen.

De programma’s waren heel gevarieerd;

Vakcollege H&O/TN:
 Zelf koken
 1 keer naar de friettent
 Zwemmen
 Trefbal, voetbal
 Glow in the Dark bowling
 Moordspel

Wat was het gezellig! De leerlingen hebben elkaar 
en de docenten goed leren kennen.

Vakcollege Z&W:
 Eigen programma gemaakt
 Veel verschillende spelletjes gespeeld die  

de leerlingen zelf ontworpen hadden
 Frietjes eten
 BBQ
 Zwemmen
 Bonte avond

Ook hier was het enorm gezellig en hebben de 
leerlingen elkaar en de docenten beter leren  
kennen. Er is ook opgemerkt dat er veel talent zit  
in deze groep.

Het waren drie leuke dagen, waar we vast nog vaak 
op terugkijken.  

M. van Santwijk
Teamleider brugklas

Satelliet weer van start
Na de herfstvakantie starten de eerste leerlingen 
in het satellietprogramma. Net zoals eerdere jaren, 
zal dit schooljaar opnieuw drie keer een groep 
leerlingen uit leerjaar 1 en 2 (basis en kader) deel 
gaan nemen aan het begeleidingstraject. Op 
sportpark Vierhoeven op de accommodatie van 
het Talentencentrum Zuid West Nederland, de 
thuisbasis van Aleco, zullen leerlingen 9 weken lang 
hun les- en begeleidingsprogramma volgen. In 
week 3 van het nieuwe jaar zullen de leerlingen uit 
de eerste groep weer terug keren op school. 

De inhoud van het programma zal grotendeels 
gelijk zijn aan afgelopen jaren, wel is de samenstel-
ling van het team vernieuwd. Niek Schets, Michael 
Bolmers en Marjolijne Dekkers zijn inmiddels 
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bekende gezichten. Maartje Maas zal als nieuw 
teamlid de coaching op zich gaan nemen, Wouter 
Swaerdens zal als AVO docent het team komen 
versterken en Bao Tran zal als stagiaire SPH zijn 
bijdrage leveren. Allen zijn via de DVC-mail te 
bereiken. 

Op woensdagochtend in de ochtendpauze zal Niek 
Schets wekelijks op het DVC te vinden zijn als aan-
spreekpunt voor docenten. Mochten er vragen of 
opmerkingen over het programma, de leerlingen of 
de leerstof zijn, is hier de gelegenheid voor. Mailen 
kan natuurlijk ook altijd.

Wij rekenen weer op een zinvol en goed jaar en de 
vertrouwde goede samenwerking met alle mento-
ren, docenten, teamleiders, het zorgteam en vooral 
ouders en leerlingen! 

Marjolijne Dekkers

Vanuit het decanaat
Roosendaal On Stage:

Er is veel nieuws te melden van uit het decanaat. 
Allereerst is er een belangrijke datum bekend 
gemaakt! 

Op 9 maart 2017 vindt de DOE-dag van de twee-
de editie van Roosendaal On Stage plaats. Op deze 
dag gaan de leerlingen van het VMBO op bezoek 
bij de beroepsbeoefenaars en bedrijven waarmee 
ze hebben afgesproken tijdens het Beroepenfeest 
van Roosendaal On Stage. Dit Beroepenfeest is 
op 15 februari 2017 in Metsj Point in Roosendaal. 
Dan mogen de leerlingen kijken en meehelpen in 

de praktijk.
Op dit moment is het Stage team volop aan het 
werven onder bedrijven en beroepsbeoefenaars. 
Alle beroepen zijn welkom. Mocht u of iemand in 
uw kennissenkring een interessant beroep hebben, 
aarzel niet een geef de VMBO-leerlingen een kans 
om zich op de toekomst te oriënteren. 

Kijk voor meer informatie op de website 
www.roosendaalonstage.nl en meld u aan. Het is 
tenslotte hartstikke leuk om iets over je beroep te 
vertellen!

Aanmelden op het MBO:
Voor het aanmelden bij een MBO-opleiding zijn de 
volgende gegevens/formulieren nodig:
 (digitaal) Aanmeldformulier of inschrijfformulier 
 Kopie van een geldig ID-bewijs
 Een digitaal doorstroomdossier(DDD)

Om uw zoon of dochter dit DDD te kunnen laten 
aanmaken, levert het DVC de adresgegevens, tele-
foonnummer(s) en emailadressen eenmalig voor 
dit doel aan.

Uw zoon of dochter kan zich alleen aanmelden bij 
een MBO-opleiding met de 3 genoemde formulie-
ren. Als 1 van deze formulieren of de kopie ont-
breekt, kan door de MBO-opleiding de inschrijving 
niet in behandeling worden genomen. Dat zou erg 
jammer zijn.

Het is verder belangrijk, dat u en uw zoon/dochter 
er voor zorgen, dat de inschrijving vóór 1 maart 
2017 bij de gewenste opleiding binnen is. 

Petra Kuijpers
decaan

Van de sector Zorg en 
Welzijn

Hoe spannend het kan zijn als je start in een nieuw 
schoolgebouw, hebben zowel de leerlingen als het 

team van Zorg en Welzijn onlangs “mogen”  
ervaren. Mogen, ja ... want wat voelen we ons rijk  
in deze schitterende nieuwe omgeving!

Vol spanning ging iedereen aan de slag. Voor elke 
leerling - dus ook voor de leerlingen die als 
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nieuwelingen startten - was alles vreemd en dus 
even wennen. Het was zoeken naar de juiste loka  
len en verdiepingen. De lange gang op de Laan van 
België, waar vroeger alle lessen plaatsvonden, is 
verleden tijd. Buiten de lessen in de studiehuizen 
verplaatsen leerlingen zich nu ook in andere 
gedeelten van het gebouw.

Blije gezichten bij het zien van de kluisjes, want 
die zijn groot, gaan met een app open en jawel: er 
zit een oplaadpunt voor een mobiel in. Er is een 
eigen studiehuis waar leerlingen gretig gebruik van 
maken. Vooral voor of na schooltijd kiezen steeds 
meer leerlingen ervoor om nog wat schoolwerk te 
doen, waarbij zij gebruik kunnen maken van een 
laptop. Ook docenten vinden hier hun plek waar-
door leerlingen en docenten elkaar meer en meer 
ontmoeten buiten de lessen. Hoe mooi is dat. We 
hebben geen aula maar terrassen, met banken en 
leuke hoekjes waar je kunt fijn kunt zitten en chil-
len met vrienden, met muziek op de achtergrond. 
Het valt op dat leerlingengroepen al hun eigen 
plekje gevonden hebben. 

Door de drukte, want druk is het zeker in deze 
ruimte, vergeten leerlingen nogal eens hun troep 
op te ruimen. Voor de vakantie is dit met alle klas-
sen besproken. Als onderdeel van de lessen maken 
leerlingen, als zij praktijkles hebben, de terrassen 
schoon. Hopelijk draagt dit ook bij aan het schoon 
en opgeruimd houden van de terrassen.

Het leerplein Zorg is een mooie investering; alle 
leerlingen van een leerjaar krijgen hier tegelijkertijd 
praktijkles. Dat vraagt om afspraken en structuur: 
Een vooropgesteld plan voor zowel leerlingen als 
docenten om het werkbaar/overzichtelijk te hou-
den en vooral de rust te bewaren. Niet alles loopt 
nog gesmeerd, maar over het algemeen verlopen 
deze lessen goed. Vooral het werken met de nieu-
we materialen en meubels maakt dat het leren in 
de praktijk als “echt” wordt ervaren.

Behalve het nieuwe gebouw heeft elk leerjaar ook 
te maken met deels nieuwe of andere docenten 
ten opzichte van vorig schooljaar. Ons team be-
staat nu uit 24 docenten. Samen proberen wij onze 
leerlingen te begeleiden en op te leiden naar hun 
VMBO-diploma. Wij zien elkaar dagelijks, commu-
niceren regelmatig over de leerlingen binnen de 
sector. Hierdoor is en blijft iedereen op de hoogte 
en krijgt iedere leerling de aandacht die hij of zij 
behoeft. 

Het was een drukke enerverende periode door  
al het nieuwe en de openingsweek aan het slot. 
De komende periode gaan we voor rust en struc-
tuur binnen de school. Er moeten immers resulta-
ten behaald worden. Wij hopen als team, samen 
met de leerlingen en met u, er een mooi jaar van te 
maken. 

Mevrouw I. Schilder
Teamleider Zorg en welzijn
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Da Vinci College feestelijk 
geopend
Natuurlijk gebruiken we het nieuwe schoolgebouw 
al vanaf het begin van dit schooljaar. Maar er is 
altijd een moment om een school officieel te ope-
nen. Wij hebben het moment ‘wat’ opgerekt: het is 
uiteindelijk een week geworden. Daarnaast vonden 
we dat de opening iets speciaals voor de leerlingen 
moest zijn: de kans dat je een opening meemaakt is 
heel klein. 

Dat speciale is een voorstelling geworden. Een gro-
te groep van meer dan 120 leerlingen heeft mee-
gewerkt aan de openingsvoorstelling. Daarvoor 
hebben we onze sporthal omgetoverd in een echt 
theater met professioneel licht en geluid en een 
tribune voor meer dan 500 bezoekers. Het is een 
spetterende show geworden met muziek, dans, 
rap, filmpjes en toneelspel. Een flitsend geheel, 
daarover was iedereen het eens, ook de aanwezige 
pers. Van maandag tot en met donderdag hebben 
we de voorstelling 5 keer gespeeld. In totaal heb-
ben zo’n 2500 mensen de voorstelling gezien.  
Op die aantallen zou menig theater jaloers zijn ...

Vrijdag was een speciale dag voor de leerlingen. 
Zij mochten als cadeau een dag naar Movieworld 
in Duitsland. Daar is massaal gebruik van gemaakt. 
Zo heeft iedereen mee kunnen delen in de feest  - 
vreugde.

Op zaterdag bezochten ca. 1500 bezoekers de 
school tijdens het open huis. De reacties waren 
heel positief. We beginnen er zelf een beetje aan te 
wennen. Maar wanneer anderen voor het eerst ons 
schoolgebouw zien, zijn ze sprakeloos: wat ze zien is 
zo anders dan hun beeld van een middelbare school. 
Ieder bezoeker kreeg na afloop het prachtige maga-
zine Vakmanschap is meesterschap mee naar huis. 
Dit boekwerk geeft in mooie verhalen en schitteren-
de foto’s een compleet beeld van het hele bouw-
proces. Voor belangstellenden is een exemplaar te 
verkrijgen bij de receptiebalie van de school.

Natuurlijk was er ook een officieel openings-
moment. Dat was op woensdagavond 19 okto-
ber tijdens de galavoorstelling. Na enkele korte 
toespraken was een druk op de knop voldoende 
om de zaal feestelijk te bedelven onder kleurige 
slingers: hoe feestelijk wil je het hebben ... 



pagina 7DVContact is een nieuwsbrief van het Da Vinci College

DVCONTACTNieuwsbrief VMBO 
nummer 2     2 november 2016

Van de sector horeca en 
ondernemen

Leerlingen in de onderbouw van de sector Horeca 
& Ondernemen worden voorbereid op de keus 
tussen 2 examenprogramma’s. Eind leerjaar twee 
kiezen ze tussen Horeca, Bakkerij & Recreatie of 
Economie en Ondernemen, waar ze dan in leerjaar 
drie aan hun examen beginnen. Afgelopen weken 
waren spannend voor zowel onder- als bovenbouw, 
omdat de eerste praktische opdrachten in ons 
restaurant op het programma stonden.

Een eerste groepje leerlingen uit klas 1 was aan de 
beurt om de koffietafel voor mensen uit de buurt 
te organiseren. Het is natuurlijk altijd maar afwach-
ten hoeveel mensen eropaf komen wanneer je 
flyers uitdeelt in de wijk. Verbazing en trots op hun 
gezichten toen het restaurant nagenoeg vol bleek 
te zitten. Zenuwachtig in het begin, maar al gauw 
vol vertrouwen hebben zij de gasten voorzien van 
koffie, thee en iets lekkers. Daarna mochten ze 
trots de complimenten in ontvangst nemen.

Op 13 oktober was het de beurt aan een groep 
derdejaars leerlingen, die de richting Horeca, 
Bakkerij & Recreatie gekozen hebben. Zij hebben 
een 5-gangendiner voor maar liefst 30 gasten 
van de Rotary Club Roosendaal bereid. Een groep 
leerlingen van ons eigen praktijkonderwijs heeft de 
bediening voor z’n rekening genomen. De leerlingen 
hebben het uitstekend gedaan en weer de nodige 
complimenten gekregen en dat van gasten die ge-
wend zijn regelmatig in chique restaurants te eten. 

De volgende activiteit op de agenda is de lunch, 
die door een groep tweedejaars leerlingen wordt 
georganiseerd. Voor lunch en diner vragen we 
gasten eerst te reserveren door even naar school 
te bellen. Komende lunches zijn op vrijdag 4 no-
vember, 18 november en 16 december van 12.30 
uur tot 13.30 uur en diners op donderdag 24 no-
vember en donderdag 8 december van 18.00 tot 
20.00 uur. Lunchen kost € 4,50 dineren € 17,50 
(dinerprijs is excl drank).

Ook de leerlingen van Economie & Ondernemen 
zijn in volle gang om hun eerste praktijkervaring  
op te doen. In groepen doen zij mee aan het project 
Jong Ondernemen. Om daadwerkelijk een eigen 
onderneming op te zetten is heel wat voorberei-
ding nodig, zoals marktonderzoek doen en een 
onder nemingsplan schrijven. De bankrekeningen 
zijn geopend, dus de eerste stappen zijn gezet. We 
wensen onze jonge ondernemers heel veel succes! 
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Vakantierooster  
schooljaar 2016-2017
Start schooljaar  5 september 2016
Herfstvakantie 24 t/m 28 oktober 2016
Kerstvakantie 26 december t/m  

6 januari 2017
Carnavalsvakantie 27 februari t/m 3 maart 

2017
2e paasdag 17 april 2017
Meivakantie 24 april t/m 5 mei 2017 (o.v.)
Hemelvaart 25 en 26 mei 2017
2e Pinksterdag 5 juni 2017
Zomervakantie 17 juli t/m 25 augustus 2017

Voor de leerlingen resteren nog 5 lesvrije dagen. 
De zesde vrije lesdag hebben zij afgelopen maan-
dag gehad. De overige 5 dagen worden zo efficiënt 
mogelijk in de jaaragenda opgenomen. 

U weet dat wij buiten deze vrije dagen slechts 
zeer beperkt verlof mogen verstrekken. Dit 
is aan strenge regels gebonden. Deze regels 
kunt u terugvinden op de site van de leer-
plicht. Bekijkt u de vakantiedagen daarom 
goed voor u iets gaat boeken: niet alle scholen 
hebben overal dezelfde data.

Kalender
Woensdag 2 november 19.30 uur bijeenkomst ouderraad (2)
Donderdag 3 november Halloweenfeest leerjaar 1 vmbo, feestzaal Zeelandia 
Vrijdag 4 november leerlingen leerjaar 1 vmbo 1e lesuur vrij 
Dinsdag 8 november 19.30 uur lezing ’t Puberbrein voor ouders 
Maandag 14 november stageweek leerjaar sectoren techniek en horeca&ondernemen
Woensdag  16 november schoolbasketbaltoernooi leerjaar 1 en 2 vmbo
Maandag  28 november uitnodiging rapportavonden naar ouders
Woensdag  30 november uiterste datum cijfers inleveren periode 1 van leerjaar 1 t/m 4  
  19.30 uur bijeenkomst ouderraad (3)
Donderdag 1 december start periode 2
Maandag 5 december inleveren strookjes rapportavond bij mentor 40 minutenrooster,  
  leer lingen vrij vanaf 14.20 uur vanwege resultatenvergadering periode 1
Dinsdag 6 december 40 minutenrooster, leerlingen vrij vanaf 14.20 uur vanwege  
  resultatenvergadering periode 1
Donderdag 8 december meegeven bevestiging rapportavond
Maandag 12 december deze week geen lwoo lessen rapportavond
Woensdag 14 december rapportavond
Donderdag 15 december inleveren herkansingsaanvraag schoolexamen leerjaar 3 en 4
Maandag 19 december deze week herkansingen leerjaar 3 en 4
  deze week schaatsactiviteit
  deze week goede doelen week
Dinsdag  20 december sector horeca&ondernemen kerstdiner minima
Woensdag  21 december sector horeca&ondernemen kerstdiner minima
  Dvcontact 3 wordt uitgegeven
Donderdag  22 december kerstgala alle leerlingen dvc
Vrijdag  23 december leerlingen 1e lesuur vrij, daarna kerstviering tot 12.00 uur
Zaterdag  24 december start kerstvakantie t/m zondag 8 januari 2017
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Ouderraad
Het Da Vinci College 
vindt ouders één van 
de belangrijkste par-
tijen voor het succes 
van onze leerlingen. 
Daarom hebben wij 
graag een actieve 
ouderraad die kan meepraten en denken over 
allerlei zaken binnen de school. Elk jaar gaan 
natuurlijk ouders uit de ouderraad omdat hun 
kind de school heeft verlaten. Vandaar dat de 
ouderraad positief kritische ouders zoekt om 
hen aan te vullen. De ouderraad van het Da 
Vinci College komt iedere maand bij elkaar. 

Heeft u vragen? Mail ons. 
Bij mail graag een onderwerp vermelden  
anders wordt uw mail als spam gezien:  
ouderraad@davincicollege.nl. 

Het schooluitje: we gaan 
naar Warner Bros 
Moviepark!
Vrijdag 21 oktober 2016 zijn de meeste bussen 
met een kleine vertraging vertrokken richting 
Duitsland. In verband met de feestelijke opening 
van het nieuwe gebouw gingen we met z’n allen 
naar Warner Bros Moviepark. De sfeer in de bus-
sen was erg gezellig. Er werd gezongen, gelachen 
en vooral veel snoep gegeten. Er zijn kinderen ge-
signaleerd die zeker 2,5 kg snoep bij zich hadden! 
Eenmaal aangekomen in het park gingen de kinde-
ren op eigen initiatief de activiteiten en attracties 
verkennen. Er waren allerlei attracties, achtbanen, 
shows en spelletjeshallen. Ook konden er knuffels 
gewonnen worden bij een aantal van deze spel-
letjes. Sommige kinderen hebben een behoorlijk 
aantal knuffels gewonnen, maar met ieder een 
bestemming. Een knuffel voor moeder, broertje(s) 
en zusje(s). Deze werden dan ook trouw in de regen 
meegesleept. 

Meneer Warmoeskerken, Mulders en Houtekamer 
hebben een nieuwe collega aangenomen. Helaas 
kan hij niet overdag verschijnen… 

Om 20.00 uur was het tijd om terug naar huis te 
gaan. U zult misschien denken, net als sommige 
begeleiders, dat de terugreis een stuk rustiger 
zou verlopen. “Ze zullen wel moe zijn na zo’n lange 
dag”, “door de regen zullen ze wel wat rustiger zijn”, 
“wat zullen ze lekker slapen op de terugweg”. Dat 
was dus totaal niet het geval;)! Het was een hart-
stikke leuke dag! Iedereen bedankt hiervoor! 
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‘HET PUBERBREIN’
De ouderraad kondigt aan!

8 november 19.00 uur 

De ouderraad heeft Aletta Smits uitgenodigd om haar interactieve 
lezing te komen geven op het Da Vinci College.

Pubers, ze lijken niet vatbaar voor de meest logische argumenten, ze 
maken onnavolgbare keuzes en roepen-naast wat nostalgie- vaak  
wrevel en onbegrip op: waarom komen ze niet uit bed, waarom denken 
ze nergens aan, waarom zijn ze zo wispelturig?

Nog niet opgegeven? Doe dit dan alsnog via de mail van de ouderraad!
ouderraad@davincicollege.nl

Met vriendelijke groet, 
De ouderraad


