
 

 
 

Aan alle ouders/verzorgers en leerlingen , 

 

Het jaar 2018 is begonnen en dat betekent dat we weer nieuwe workshops hebben. Dit keer is er 

de workshop visagie, alleen voor de leerlingen uit leerjaar 1 en 2 (bij leerjaar 3 komt het aan bod 

bij de keuzevakken van Dienstverlening en Producten)  In deze mail zetten we de naschoolse 

activiteiten van MY college weer even op een rijtje.  

 

Als je mee wil doen aan de workshop visagie, geef je dan zo speodig moegelijk op. Er kunnen 

maximaal 16 leerlingen aan mee doen.  

 

programma MY time & MY place: ma – do: 15.30 uur –  ong. 16.30 uur   
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Visagie 

Met deze workshop visagie of schoonheidsspecialiste leer je in 3 workshops de basistechnieken over 

hoe je je mooi opmaakt en krijg je tips op het gebied van make-up en huidverzorging. Ook krijg je les 

in nagelverzorging en styling. Zoals je gezien hebt, hebben we bij het lokaal van D&P een 

professionele schoonheidssalon. De workshop wordt gegeven door mevr. Maria. Zij heeft geleerd 

voor schoonheidsspecialiste en heeft ook een eigen salon. Zij geeft je allerlei tips en advies. 

De workshops zijn op maandagen: 29 januari, 5 en 12 februari. Let erop dat je je alleen kunt 

opgeven als je maandag het 6e uur geen les meer hebt.  

Nodig: wij zorgen voor materiaal maar neem ook gerust je eigen make-up en nagellak mee.  

Inschrijven?: R.Vink@my-college.nl 

 

Natuurlijk is er de komende tijd ook weer :          (inschrijven niet nodig) 

Huiswerkbegeleiding en mediatheek 

Het lokaal tegenover de kleine kantine is ingericht als huiswerklokaal. Er zijn vaak meerdere 

docenten die je kunnen helpen als je iets niet snapt. Ook staan er 5 computers om aan werkstukken 

te werken. Het is wel een stilteruimte: zachtjes overleggen zodat je anderen niet stoort. Je kan vrij in- 

en uitlopen. Als je klaar bent met je huiswerk, is de Chill out aan de overkant.  

 

Boekverslag voor Nederlands of een echte boekenwurm? Leen het boek op school in de mediatheek, 

makkelijk en een behoorlijke keus.  
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Chill out 

Dat doe je na je lesdag in MY place: er zijn lekkere loungebanken, je kunt er gamen(ook op groot 

scherm), tafeltennissen of tafelvoetbal, spelletje, lezen,  bij kletsen en bijkomen van de dag of even 

wachten tot je workshop begint. Heb je de airhockeytafel (sponsored by de ouderraad) nou al eens 

geprobeerd? Dat kan alleen maar op MY college.  

 

Fitness 

Op donderdag kun je werken aan je sixpack of zwembandjes! Sportkleding en eventueel eigen 

handdoek meenemen. Alles onder begeleiding van een sportdocent die samen met jou een 

trainingsprogramma kan opstellen zodat je niet je spieren overbelast. Een veilig idee. Zweten maar! 

 

 

Werkgroep MY time 

Dhr. P. Droog 

Dhr. D. Verwey 

Dhr. R. Vink 

 


