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Het is een drukke tijd. Dat is het altijd in december, maar naast
de feestdagendrukte zijn wij aan het verhuizen, inhuizen,
inrichten, uitpakken en opruimen. Het onderwijs gaat gewoon
door, het dagelijks leven ook.
Gisteren was de maandelijkse directieontmoeting op de Johan
Willem Friso Kazerne in Assen. Het verhaal over leiderschap in
operationele missies van de commandant van het 13e infanterie
Bataljon Regiment Stoottroepen Prins Bernard heeft mij in het
bijzonder geïnspireerd. Ongeacht de situatie en de
omstandigheden, voorwaarts gaan met gevaar voor eigen leven,
dienstbaar aan de opdracht die een hoger doel behelst dan
jijzelf, voor een mooiere toekomst. Wauw, dat is
verantwoordelijkheid nemen. Met zijn woorden in mijn
achterhoofd ga ik door. Voorwaarts, dienstbaar aan een
opdracht die een hoger doel behelst dan ikzelf, voor een
mooiere toekomst, voor onze kinderen.
Met vriendelijke groet,

Bouw, verbouw en verhuizing
De afgelopen weken is er heel wat gebeurd. Het nieuwe gebouw
is opgeleverd en de groepen 4, 5 en 6 zijn op 20 november daar
naartoe verhuisd. Met vele handen was de klus zo geklaard. Wij
zijn alle ouders die geholpen hebben ontzettend dankbaar. Het
nieuwe gebouw wordt beetje bij beetje ingericht. De kapstokken
zijn deze week opgehangen, er worden plannen gemaakt de
omheining van het plein en in januari wordt het internet
aangesloten. We gaan vooruit, stap voor stap, maar vooruit.

De verbouwing aan het hoofdgebouw is vertraagd. Op dit moment
loopt er een aanbestedingstraject en is het de bedoeling dat we na
de voorjaarsvakantie los gaan. De kleutergroepen maken dankbaar
gebruik van de situatie en hebben allemaal een lokaal ingenomen,
waardoor de vier kleutergroepen allemaal binnen zijn én gebruik
kunnen maken van het speellokaal. Wat een genot voor de kinderen
en de leerkrachten. Ook bij deze interne verhuizing, schoonmaak en
inrichting hebben ouders geholpen, waarvoor dank!
De winkel
Als je gaat verhuizen ontdek je ook hoeveel spullen je hebt bewaard
en opgeslagen. Opnieuw inrichten is het ideale moment om echt op
te ruimen. Dat zijn wij aan het doen.
We kunnen alles naar de stort brengen, maar gunnen de materialen
ook een tweede leven en we hebben nog een leeg lokaal (het oude
lokaal van de arenden). Daar richten wij onze winkel in. Op vrijdag 14
december opent de winkel zijn deuren en is op elke schooldag
geopend van 8.30 tot 15.00 uur. Er is van alles te koop, zoals
meubels, schoolspullen, kerstversiering, puzzels en spellen. Er staat
geen personeel in de winkel en er staan ook geen prijzen op de
artikelen. U bepaalt zelf wat u het waard vindt en hoeft daar geen
verantwoording over af te leggen. Het bedrag stopt u in de spaarpot
die daar komt te staan (er is geen wisselgeld). Wij sparen voor de
inrichting van onze nieuwe pleinen.
Spellingmethode
Zoals u weet is een van onze doelen het verbeteren van ons
spellingonderwijs. Vorig jaar hebben wij hier cursussen voor gevolgd
en ondanks onze inzet hebben we het gewenste doel nog niet
behaald. We hebben onderzoek gedaan naar onze methode en
geconstateerd dat deze niet aansluit bij onze wensen en manier van
lesgeven. Afgelopen week hebben we de materialen ontvangen van
onze nieuwe spellingmethode Klassekist. Volgende week komt drs.
Michelle Nijhof, ontwerpster van Klassekist ons uitleg geven.
Nieuwsgierig? www.klassekist.nl.
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Kanjerouderlessen
In november bent u allen uitgenodigd om bij de kanjerles in de groep
van uw kind(eren) aanwezig te zijn. Het doet ons altijd goed om te
zien dat veel ouders hierbij aanwezig kunnen zijn. Uw kind heeft ook
een folder van Kanjertraining mee naar huis gekregen, zodat u nog
eens kunt nalezen wat de Kanjertraining inhoudt.
Juf Christina en juf Monique hebben dit schooljaar de cursus tot
Kanjercoördinator afgerond en juf Mariëlle, juf Vera en juf Anthonia
zijn gestart met de basistraining.
Kerstviering en ontbijt
We hebben nog maar net afscheid genomen van Sinterklaas en zijn
alweer druk aan het voorbereiden voor Kerst. De kerstviering is op
donderdag 20 december in de Schakel. U heeft de uitnodiging als
bijlage ontvangen via de mail.
Op vrijdag 21 december is het kerstontbijt voor kinderen en
natuurlijk de koffiehoek voor ouders, deze is in het hoofdgebouw.
Bezinningsdag
Op dinsdag 18 december zijn de kinderen vrij in verband met onze
bezinningsdag. De tijd in het jaar helpt mee in het stilstaan bij wat
speelt, het afpellen van de schil om het licht te laten schijnen.
De Sprong is onderdeel van de BMS en persoonlijk leiderschap &
spiritualiteit is een van de speerpunten van deze bijzondere stichting.
In november is een klein groepjes directeuren op tweedaagse naar
het klooster geweest om te bezinnen. De CPO’ers gaan in het
voorjaar en ook de leerkrachten hebben zich kunnen aanmelden voor
een tweedaagse in de lente.
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