
24 juni 2022 fietsen wij mee
met Giro di Kika!
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Doe ook iets voor een 
ander en steun ons!



Onze leerlingen worden ge-

lukkig van iets betekenen voor 

een ander. Hoe mooi is dat? 

Dit schooljaar zetten zij zich 

in voor KiKa (de stichting die 

strijdt tegen kinderkanker). 

Wij kunnen als team natuurlijk 

niet achterblijven! Op 24 juni 

fietsen collega’s mee met de 

Giro di KiKa Classico in Italië.

Iets betekenen voor een ander …
… daar worden wij zelf ook gelukkig van!

Bijna elke dag is projectdag!

Samenwerken, je talenten ontdekken, zelfvertrouwen opdoen, 

leren wat belangrijk is als ‘werknemer’: dat komt allemaal aan 

bod tijdens de projectdagen. Wat doen we dan zoal?

• groenonderhoud in de buurt

•  producten van hout maken in de werkplaats

•  opdrachten en klussen doen voor ondernemers

•  bedrijfsbezoeken en rondleidingen bij bedrijven

•  verkoop van eigengemaakte soep en andere gerechten

•  activiteiten organiseren voor het ouderencentrum in de buurt

• inzamelingsacties voor een goed doel

→   Alles wat we maken, verkopen we.  

De opbrengst besteden we dit schooljaar aan KiKa én aan  

een dagje uit naar Amsterdam met alle leerlingen.

Een opdracht of klus voor onze leerlingen? Leuk om onze 

jongeren uw bedrijf te laten zien? Hulp nodig in de tuin? 

Laat het ons weten!  

Bel met Nikkie Verdonschot op 06 53 62 07 29.

T-bow: 
ToekomstBestendig 
Onderwijs 
Widdonckschool

Stichting KiKa zamelt geld in voor 

onderzoek naar kinderkanker. Doel is 

kinderkanker de wereld uit helpen. Kijk 

voor meer informatie op kika.nl

Onderwijs dat gelukkig maakt

 Meer informatie over de fietstocht: girodikika.nl

Doe mee en sponsor ons op  
widdonckschoolweert.nl →

Toekomstbestendig onderwijs: daar gaan we 

voor als Widdonckschool Weert! Als team 

werken we aan steeds beter onderwijs, dat we 

slim organiseren en dat maximaal bijdraagt 

aan leer- en werkgeluk. We doen ook iets voor 

een ander en zamelen dit schooljaar geld in 

voor KiKa!

Allemaal zijn we op school bezig met T-bow. 

Ook de leerlingen en medewerkers van onze 

leerroute arbeid!

•  het onderwijs is praktisch: leren door te dóen 

is leuk

•  leerlingen snappen goed waarom ze 

iets leren en dat motiveert: betekenisvol 

onderwijs

•  leerlingen denken zelf écht mee over wat zij 

willen leren

•   lessen en opdrachten sluiten aan bij de 

belevingswereld

•  leerkrachten geven in teams samen les aan 

groepen leerlingen

•  verschillende groepen en leerjaren leren met 

en van elkaar

•  het onderwijs draait ook om persoonlijke en 

sociale ontwikkeling

•  het trainen van werknemersvaardigheden 

staat centraal

Leerroute arbeid
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Wie ben ik en wat kan ik, wat wil ik, wat voor werk past bij mij, wie 

kan mij  helpen en hoe bereik ik wat ik wil? Dit zijn de vragen die 

aan bod komen bij LOB dat als rode draad door ons onderwijs loopt. 

LOB staat voor loopbaanoriëntatie- en  begeleiding.

De ambitie van de leerling staat centraal: samen met hem of haar 

 halen wij eruit wat erin zit en bieden een realistisch toekomstper-

spectief. Leerlingen gaan op bedrijfsbezoek, verkennen allerlei 

branches waarin zij aan de slag kunnen en gaan op interne  en 

externe stage, om zo gelukkig te worden in een baan die bij ze past.

Meer informatie over ons onderwijs, onze school en T-bow: 

widdonckschoolweert.nl


