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PRachtig
‘Denken in
mogelijkheden’
is het adagium van
Jaap Bressers
In januari jl. hebben wij dat
allen in een inspirerende
lezing ondervonden.
In de media stond nu het
bericht dat Jaap Bressers is
getrouwd.
Op zich geen item om in
PROminent te bespreken,
maar het YouTube filmpje
verraadt waarom het de
moeite waard is om het te
vermelden.

Bekijk het filmpje

Beste collega’s,
Het nieuwe schooljaar 2017-2018 is begonnen. De kinderen zullen
benieuwd zijn geweest naar hun nieuwe plekje en de vakantieverhalen zullen verteld zijn. Ik hoop dat ook jullie allemaal een
ontspannen vakantie hebben gehad en vol energie aan dit nieuwe
jaar zijn begonnen.
De afgelopen week zijn er - naast het inruimen van de lokalen - ook
al allerlei andere activiteiten geweest.
Een paar voorbeelden:
- De collega’s van De Pannevogel zijn gestart met een workshop
kindgesprekken.
- Donderdagmiddag 17 augustus zijn 5 scholen in de Gruitpoort
gestart aan het tweede jaar Kunstkr8. Het thema was: Bruggen
bouwen. Met dit thema gaan de scholen ieder op hun eigen
wijze de kunstvakken integreren in de andere vakken.
Bekijk het filmpje.
- De collega’s van Gaanderwijs hebben zich bezig gehouden met
de invoer van Parnassys, nadat zij eerst twee dagen het nieuwe
gebouw verder hebben ingericht voor de start van het schooljaar. Van harte gefeliciteerd met de prachtige school!
Deze week en in het weekend zijn er allerlei activiteiten in het
kader van de opening. Via facebook zijn er al diverse foto’s
getoond, en het is zeker de moeite waard om eens een kijkje te
nemen. In het gebouw zijn diverse spreuken geplakt, die samen
met het team en de kinderen zijn gemaakt:

Ik wens jullie een inspirerend en ontspannend schooljaar.
Lucy Hermsen
Voorzitter college van bestuur
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