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Workshop voor de kinderen
Afscheidsavond voor groep 8
Eindejaarsfeest hele school
Zomervakantie om 12.00uur

Workshop

Volgende week krijgen alle kinderen een workshop van kunstenaar Coen van den
Ende. Hij heeft de kinderen uitgenodigd om kennis te maken met zijn werk en ze
te begeleiden in een eigen kunstwerk.
Van 29 juni tot 20 juli exposeert Coen van den Ende in de Grote of Sint
Nicolaaskerk. De expositie “Zon, Zee, Strand en Land bestaat uit schilderijen,
tekeningen, sculpturen en keramiek.
De kinderen krijgen met de groep een rondleiding van Coen en daarna gaan ze in
kleinere groepjes aan de slag met klei
en verf.
Het gemaakte werk van de kinderen
blijft dan nog een poosje in de kerk
staan.
Tot 20 juli kunnen de kinderen hun
werk ophalen in de kerk.

Juf Tony

Beste ouders/verzorgers en kinderen,
Vanaf november 2018 ben ik ziek geweest. Ik heb een periode thuis gezeten om
de rust proberen te vinden in mijn lijf en hoofd. Ik was opgebrand en moest een
manier vinden om weer energie te krijgen. Ik heb veel gewandeld in mijn eentje
en heb extra yogalessen genomen. Dit heeft wel rust gebracht.
Na de kerstvakantie moest ik gaan re-integreren. De Arbo-arts vond het beter als
ik op een andere school mijn traject zou gaan vervolgen. Ik heb vooral aan uren
opbouw gedaan en was in het begin zeer moe na het werken van 2 uurtjes.
Nu zijn we al een hele tijd verder en ben ik bijna 2 volledige werkdagen aanwezig
op De Kirreweie in Burgh – Haamstede.
Ondertussen heb ik door hulp van verschillende mensen de chaos laten
verdwijnen in mijn hoofd. Ik heb daarom ook besloten om te gaan stoppen met
het werken als leerkracht. Ik ga onderzoeken welk ander beroep beter bij mij past
en waar ik positieve energie van krijg. Hoe de toekomst er precies uit zal zien
weet ik nog niet. Het was ook geen makkelijke beslissing en hij is zeker ook niet
over één nacht ijs genomen. Om alles af te sluiten zal ik donderdag 4 juli op
school zijn om afscheid te nemen van iedereen.
Ik wil iedereen alvast erg bedanken voor alle mooie jaren op De Schoener.
Er is lief en leed met elkaar gedeeld. Daarnaast heb ik altijd met veel liefde voor
alle kinderen mijn best gedaan.
Liefs juf Tony

Eindfeest

Heel fijn dat er genoeg ouders zich aangemeld hebben voor hulp bij het eindfeest.
Bedankt ook namens de kinderen van groep 8.

Jaar
planning

In de bijlage zit ook een
jaarplanning voor activiteiten voor
het komende schooljaar. Nog niet
alles is ingepland, maar daarvan
houden we u op de hoogte.
Ook dit schooljaar zijn er weer een
aantal studiedagen waarop de
leerlingen vrij zijn. 2 dagen voor de
studie Kindercoach, 3 oktober
2019, 17 januari 2020, en 3 voor de schoolontwikkeling en onderwijsinhoudelijke
besprekingen, 19 november 2019, 21 februari 2020, 23 juni. Het is mogelijk dat er
nog één studiedag bij komt, de datum daarvoor laten we u dan zo spoedig
mogelijk weten.

MR

Na heel veel jaren zitting in de MR en als voorzitter van de MR neemt Sven
Vermeijden dit jaar afscheid van de Schoener.
Het hele team en directie wil Sven hartelijk danken voor de vele jaren inzet voor
de Schoener.
Zelf heb ik Sven de afgelopen 2,5 jaar leren kennen als een constructief-kritisch
meedenkend persoon waarbij de liefde voor de school, de kinderen en
Brouwershaven altijd voorop stond. Sven bij deze bedank voor jouw inzet,
meedenken en enthousiasme voor de “kleine” school. Voor mij een plezier om
vergaderingen mee te sparren met jou.
Jannie
Wij zullen als school zeker op een geschikt moment afscheid nemen van Sven.

Voor
schoolse
en na
schoolse
opvang.
BSO

Van een aantal verschillende kanten hoor ik dat er soms toch behoefte is aan
buitenschoolse opvang voor kinderen.
We hebben hier te maken met een cirkel.
Er is geen BSO omdat er geen aanmeldingen zijn en er zijn geen aanmeldingen
omdat er geen BSO is.
Graag wil ik dus van u weten of er voor bepaalde dagen behoefte zou zijn voor
Buiten Schoolse Opvang. Als u het mij aangeeft wil dat nog niet zeggen dat u hier
gebruik van gaat maken of dat het aangeboden kan worden.
Ik wil het graag onderzoeken, maar heb daar wel wat gegevens voor nodig.
Zo heb ik bijvoorbeeld voor één leerling de behoefte voor dinsdag en donderdag
gehoord.
U kunt dit aan mij doorgeven per mail: j.kunst@obase.nl
Na de zomervakantie ga ik dan een inventarisatie maken en misschien actie op
ondernemen.
Bij voorbaat dank voor uw medewerking
Jannie Kunst
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