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Algemene mededelingen
Mededelingen directie
December 2017; De kerstvakantie staat voor de deur en daarmee ook het einde van kalenderjaar 2017.
Een moment van bezinning. Een bewogen en mooie tijd voor mij als nieuwe directeur bij KempenKind.
Ik heb de eerste ontmoetingen met ouders, externen, teams en kinderen gehad. Het was even wennen in een nieuwe organisatie
met zoveel nieuwe gezichten en gewoontes. Nu ben ik vooral trots en dankbaar op de teams, ouders en kinderen van de Sint Jan
en De Vest, omdat ze me de kans hebben gegeven om me te kunnen settelen als directeur van dit onderwijscluster.
En dit is pas de start.
Twee prachtige scholen met elk een eigen identiteit.
En toch de verbinding met elkaar blijven zoeken, omdat we zoveel van elkaar kunnen leren.
In Duizel hebben we het overlijden van onze dierbare collega Franka met elkaar prachtig vorm mogen geven. Ook de acties rondom de staking
is een mooi voorbeeld van verbinding tussen school en ouders. Maar ook de portfolioavond waarin ouders met hun kind in gesprek gingen over
het werk van hun kind.
In Hoogeloon zie ik ook verbinding, op een andere manier. Ouders hebben massaal de staking gesteund. Nogmaals dank daarvoor. De visieavond van 7 november was voor mij een pareltje van dit schooljaar tot nu toe in Hoogeloon. Met elkaar dromen over eigentijds onderwijs in
Hoogeloon. Dit proces wordt nog vervolgd. Maar ook de open avond was een groot succes.
Als het gaat om het verbinden van de scholen heb ik een prachtige studiedag beleefd op 6 december waarbij de teams elkaar op inhoud heel
snel en natuurlijk konden vinden. De strakke scheidingslijn is minder strak en we voelen ons “thuis” bij elkaar op school. In de organisatie hebben
we een school ontwikkelteam samengesteld waarin van beide scholen leerkrachten vertegenwoordigd zijn. Verbinding dus op inhoud. Dat is nog
even wennen, maar dat belooft ook een sterk punt te gaan worden.
Ondertussen hebben we na het vertrek van Lizenka gelukkig ook weer een nieuwe intern begeleider sinds 1 oktober jl.
Conny is nog bezig haar draai te vinden op beide scholen en ik vertrouw erop dat dat helemaal goed gaat komen.
Het vertrek van Wil van Hoof heeft ook veel impact gehad op de organisaties intern.
Hij was het geweten van de scholen (met name op de Vest) en harde schijf ineen. We missen hem ontzettend. Toch gaan we door!
We merken dat de scholen dynamischer worden.
Met het vertrek van Karin Keijzer wordt er nu meer gevraagd van de collega’s als het gaat om de digitale wereld waar ze mee werken.
De manier waarop de teams dit oppakken is bewonderingswaardig. Dit past ook beter in de tijd waarin we leven.
Een ander klein voorbeeld is de app van PARRO. Sneller contact met ouders, digitaal oudergesprekken plannen en hulp vragen.
Ook werken wij ondertussen in de Cloud. Een jaarplanning maken voor een school die gaandeweg het jaar bijgesteld wordt, omdat dingen

veranderen. Gewoon van deze tijd. Voor veel mensen die al jaren in eenzelfde systeem zitten zal het ook wel wennen zijn geweest.
Zo’n nieuwe directeur met haar “nieuwe” ideeën. Oude patronen doorbreken is altijd even wennen.
Onze kinderen moeten straks wel. Die krijgen niet eens kans om oude patronen op te bouwen.
Die moeten leren leven in een wereld die continu aanpassing vraagt. En wij gaan ze daar voorzichtig op voorbereiden.
Voor nu wens ik iedereen een hele fijne kerstvakantie. Rust goed uit, want de meesten zijn daar wel aan toe. Maak er een mooie tijd van met de
mensen van wie je houdt. Wees voorzichtig met vuurwerk en geniet van de start van 2018. We zien elkaar in het nieuwe jaar snel weer.

Informatie avond nieuwe kleuters

Anders dan voorheen zullen wij vanaf nu in de eerste week van februari een algemene informatieavond houden
voor ouders van nieuwe kleuters. Wij nodigen u dan ook uit voor deze avond op maandag 5 februari 2018 van
19.30 u tot 21.00 uur op basisschool De Vest. Op die avond krijgt u wat algemene informatie over de school en
waar we voor staan en naar toe willen in de toekomst. Daarna hebben we een moment voor een kopje koffie of
thee en het 2de gedeelte van de avond zal in de kleutergroepen zijn. U kunt zich opgeven voor deze avond door
een mailtje te sturen naar mdgraauw@kempenkind.nl. (niet verplicht, maar wel handig om in te kunnen schatten
hoeveel mensen er komen).

Eigentijds leren in Hoogeloon

Op 6 december jl. hebben wij met het team ook gedroomd over dit onderwerp. Tijdens deze dag hebben Marieke en Sandra ook een presentatie
gegeven over de uitkomsten vanuit de ouders. Zij hebben dit verwoord middels een sprookje en 3 prachtige platen.

Op volgende studiedag, 20 februari aanstaande, gaan wij verder en hoop ik samen met het team een concept klaar te hebben. Daarna nodigen
we de ouders die zich hebben opgegeven voor de discussiegroepen graag uit voor een gesprek hierover. Ook de kinderen worden dan
betrokken in het proces.

Nieuwe leerling
In december is in groep 1/2A ingestroomd: Lars van der Burg.
We wensen Lars een mooie tijd op onze school

Activiteiten komende maand
Groep 8
16, 17 en 22 januari adviesgesprekken voor de leerlingen van groep 8.
Zowel de ouders als het kind worden bij deze gesprekken verwacht.
De ouders kunnen zelf middels Parro intekenen op datum en tijd.

Het team van de Vest wenst jullie allemaal:

Mededelingen partners Brede School - overig

NIEUWS VAN NUMMEREEN
Peuterprogramma
Deze drukke decembermaand gaat ons ook niet voorbij. We kijken terug op een hele leuke Sintviering met het peuterprogramma. We vonden het geweldig
om samen deel te mogen nemen aan de Sintviering van school. Rondom kerst hebben we ook weer leuke activiteiten gepland. Zoals de kerstboom samen
versieren, een uitstapje naar de kerststal en het knikengeltje. En omdat kindje Jezus geboren is, eten we gezellig een beschuitje met muisjes. In het nieuwe
jaar, starten we met het thema kapper.
Bso
Welkom Wies, Nout, Trui op de buitenschoolse opvang. Wij wensen jullie veel speelplezier! Ook heeft Sinterklaas dit jaar aan ons gedacht. We hebben
glittertattoo’s gekregen; daar kunnen we vast mooie kunstwerken van maken, dat is gaaf! Ook hebben we een air hohockeypel gekregen en het super
komische spel "wat ben ik". Dank u Sinterklaasje!
Vakantieclup
We kunnen bijna gaan genieten van 2 heerlijke weken kerstvakantie. Deze staat in het teken van ‘Stralende sterren’. We maken onder andere onze
eigen sterrenlamp en gaan op sterrenbeelden jacht. Net als vorig jaar gaan we dit jaar weer gezellig schaatsen bij de Winterfeesten in Reusel. Bij Oud
en Nieuw horen oliebollen dus die gaan we zelf maken. We gaan er samen weer twee leuke weken van maken!
Het complete programma is te downloaden via www.nummereen.com/vakantieprogramma.
Jukumu Letu
Sinds 2011 is Nummereen in vriendschap verbonden met Jukumu Letu. Dit is een kinderdagverblijf in Kenia. In december worden jaarlijks op alle locaties
van Nummereen initiatieven genomen om geld in te zamelen voor dit Afrikaans kinderdagverblijf. Wij verzamelen zowel op de bso als het
peuterprogramma flessen in. Het statiegeld doneren we aan het kinderdagverblijf in Kenia.
We wensen iedereen hele fijne feestdagen en alle goeds voor 2018!

