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PRachtig
2 september
Op 2 september is er ter
gelegenheid van het afscheid
van Geert Gerritsen een
lezing van Margriet Sitskoorn.
(Zie laatste Prominent nr. 8
2015-2016). Er is genoeg
plaats. Jullie kunnen je nog
opgeven tot en met
donderdag 25 augustus bij
secretariaat@pro8.nu

Schoolbezoek
raad van toezicht
Jaarlijks bezoekt de raad van
toezicht een aantal scholen.
Dit jaar gaan zij op
6 september op bezoek bij
De Pannevogel, De Leer,
St. Bernardus, St. Jozefschool
en de Roncallischool.
Op deze wijze krijgen zij zelf
een beeld bij de scholen en
laten zij hun betrokkenheid
bij de scholen zien.

Start schooljaar 2016-2017
De eerste dagen van het schooljaar 2016-2017 zijn alweer geweest.
Vorige week zijn de vakantieverhalen uitgewisseld, de klassen ingericht en
de eerste studiedagen geweest.
Afgelopen maandag zijn de kinderen en hun ouders verwelkomd.
Klaar voor een nieuw schooljaar. Tijdens de vakantie is er op verschillende
scholen geschilderd en geklust.
Daarnaast zijn er enthousiaste plannen opgesteld.
Vier scholen gaan werken met een nieuwe muziekmethode.
Vier scholen gaan gezamenlijk werken aan een project Kunstkr8 in
samenwerking met de Gruitpoort.
Scholen gaan meer werken met tablets, zowel als didactische
ondersteuning als ondersteuning voor de dag- en weektaken.
Scholen gaan werken met nieuwe methodes, zowel taal, rekenen en
begrijpend lezen, maar ook met geïntegreerde methodes voor de
wereldoriënterende vakken.
Scholen gaan werken met Stichting Leerkracht of vanuit een nieuw
organisatiemodel.
Scholen gaan met behulp van een app gymles geven (pilot).
De nieuwe school in Gaanderen, Gaanderwijs wordt gebouwd.
Al deze plannen dienen er voor om ons onderwijs te versterken.
Een mooie uitdaging. Veel succes toegewenst met deze mooie plannen en
veel werkplezier in het schooljaar 2016-2017.

Wijzigingen bestuursbureau

De workshop
Bewegen=Fun
wordt weer georganiseerd
voor leerkrachten van PRO8.
Zie bijgaande uitnodiging.

Rob en
Lucie zijn

Voor de zomervakantie is bekend gemaakt dat er een functionaris
personeelszaken gezocht gaat worden. De procedure wordt op dit
moment opgestart.
Daarnaast heeft Lucie Helmink aangegeven dat zij met haar man Rob
opnieuw een grote fietstocht gaat maken. Een lang gekoesterde wens gaat
weer in vervulling.
Vanaf medio oktober gaan zij fietsen in Zuid-Amerika, startend in Brazilië.
Lucie heeft gedurende negen jaren op het bestuursbureau van PRO8 alle
secretariële ondersteuning op een betrokken en consciëntieuze wijze
verricht. We wensen hen een fantastische tijd toe. Ook in haar opvolging
worden op dit moment stappen gezet.

tijdens hun reis
te volgen via:
www.cyclingcontinents.nl
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