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PRachtig
iNPUT
Beste collega’s,
Stadstvbergh heeft een
prachtig filmpje gemaakt over
het innovatieproject iNPUT
op de Roncallischool in
Zeddam.

Bekijk het filmpje op Youtube

De sluiting van de
Augustinus en
Martinusschool

Het einde van het schooljaar nadert. Wat is er de afgelopen weken
veel gebeurd! Een kleine greep:

Gaanderwijs is opgeleverd!
Op dit moment wordt er met man en
macht gewerkt aan de inrichting.
Leveranciers rijden af en aan.
Het buitenterrein wordt aangelegd
en de boeken worden ingepakt,
zodat er verhuisd kan gaan worden.
Wat een prachtig gebouw is het
geworden.
De collega’s van St. Martinus en St. Augustinus gaan de deuren
sluiten en na de zomer zijn zij daadwerkelijk het nieuwe team van
Gaanderwijs. Een prachtig vooruitzicht.
Op alle scholen zijn er allerlei activiteiten geweest om het
schooljaar af te sluiten: musicals, schoolreisjes, schoolfeesten,
etc. Wat een mooie reacties en beelden. Wat een inzet voor onze
kinderen.
Op 27 juni zijn alle scholen een uur later open gegaan in het kader
van GOED onderwijs. In het najaar zal duidelijk worden wat het
resultaat is.

www.gaanderwijs.nl
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En dan de voorbereidingen voor schooljaar 2017-2018.
Nog nooit waren er zoveel interne verschuivingen binnen de
scholen van PRO8: 16 personen. Veel succes op jullie nieuwe plek!
Er zijn 18 nieuwe collega’s die binnen PRO8 komen werken: welkom
bij PRO8!
Vijf collega’s vertrekken uit de stichting. Zij pakken een nieuwe kans
bij een andere werkgever: veel succes bij je nieuwe werkgever!
Zeven collega’s sluiten hun onderwijsloopbaan af. Dank voor jullie
inzet en betrokkenheid, het gaat jullie goed!
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De Pannevogel

Onderwijs aan
jonge kinderen
De IJsselgroep heeft een
interview gehouden op
De Pannevogel over
onderwijs aan jonge
kinderen.
Sabine Starink, de
onderbouw-coördinator en
leerkracht groep 1-2 vertelt
enthousiast hoe zij samen
met haar onderbouwcollega’s
Monique, Janny en Manon in
de afgelopen jaren bezig zijn
geweest om op een andere
manier het kleuteronderwijs
vorm te geven in de
onderbouw van
De Pannevogel.
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Dit betekent dat op bijna elke school na de zomervakantie een
ander team start. Dus: opbouwen van nieuwe contacten,
nieuwsgierige vragen van de nieuwe collega’s, nieuwe
groepsdynamieken en vooral heel veel kansen!
Na de zomervakantie start op twee scholen een nieuwe
directeur:
Wil van Empelen op Dynamiek in Terborg en Meike Nusselder op
Dichterbij in Doetinchem. Veel succes!
Voor De Pannevogel in Steenderen en de St. Bernardus in
Keijenborg starten we na de vakantie (opnieuw) een procedure.
Kortom: veel beweging!
Maar voor nu: dank voor jullie inzet, betrokkenheid, collegialiteit en
geniet van een welverdiende zonnige vakantie.
Tot in augustus!
Lucy Hermsen
Voorzitter college van bestuur

Lees het hele interview
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