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PRO8 dag – 8 januari 2018

De opbrengst van de
kerstmarkt van de Galamaschool was € 1.092,32.
Een mooi bedrag dat
Buganala goed zal besteden
aan een van hun projecten.

We kijken terug op een geslaagde PRO8 dag!
De volgende elementen heb ik voorbij zien komen:

Daarnaast wordt er nu een
samenwerking ontwikkeld
met Iselinge Hogeschool.
Onderzocht wordt of
studenten een daadwerkelijke ondersteuning
kunnen bieden in Gambia.
Er is ook al een aantal jaren
een samenwerking met het
Isala College (Silvolde). In de
maand maart vertrekken
10 leerlingen van Isala naar
Gambia en zij bezoeken o.a.
scholen die door Buganala
worden ondersteund. Volg
hen op Facebook.
Buganala kun je volgen via
Facebook en hun website.

Ontmoeting

Professionalisering

Verbinding

Vakmanschap

Ontwikkeling

Nieuwsgierigheid

Humor

Plezier

Maar vooral ook Creativiteit!
Ik wens jullie toe dat de creativiteit dit jaar een grote rol gaat
spelen in jullie leven. Daarvoor kun je je opgeven voor een van de
workshops of masterclasses. Graag zo snel mogelijk, maar vóór
donderdag 1 februari 2018 bij je directeur.
Kun je niet kiezen? Geef dan een eerste en tweede voorkeur op.
NB: in de folder is bij de eerste workshop ‘Presenteer’ van
Wendelien Wouters de maand weggevallen: deze is op 6 maart!
Van de video-opnames wordt een (kleine) film gemaakt die
binnenkort op de site van PRO8 te zien zal zijn, evenals enkele
foto’s. Maar bekijk nu alvast het filmpje van de workshop
Mediacreativiteit. De band heeft aangegeven dat zij graag met het
koor het lied nog eens willen spelen en opnemen in een studio. Dat
gaan we onderzoeken. De waardebonnen
zullen uiterlijk eind januari worden uitgereikt.
Dank voor al jullie inzet. Het heeft van deze
dag een mooie start van 2018 gemaakt.
Lucy Hermsen, voorzitter college van bestuur
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Nieuwkomers
In de afgelopen jaren zijn er
op verschillende scholen
nieuwkomers ingestroomd.
De meeste leerlingen zijn
afkomstig uit Syrië. Op dit
moment gaat het binnen de
stichting om circa 55
leerlingen. Marlies van
Westerop heeft zich
gespecialiseerd in het
onderwijs aan deze
leerlingen. Zij ondersteunt de
collega’s op de scholen om
samen tot een aanbod op
maat te komen.
Op bovenschools niveau
hebben Marlies en Patricia
van Megen verschillende
instrumenten ontwikkeld en
materialen/methodes
aangeschaft.

Opening schoolplein
Dynamiek
Op vrijdag 21 december jl. is
het nieuwe schoolplein van
basisschool Dynamiek
geopend. Het is een mooi
beweegwijs plein geworden
waar kinderen heerlijk
kunnen spelen, klimmen en
sporten.
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PRO8 lied: Hou ELKAAR vast
Melodie: Hou me vast – De Dijk
Tekst: Jac Linders 2017

Als jij het niet meer weet, in het donker van je hoofd.
Ze laten weinig heel, van waar je in gelooft.
Hoe de tijd ook raast, we moeten er doorheen.
Als jij het niet meer weet, je bent niet alleen.
Refrein:
Hou elkaar vast, hou elkaar vast.
Hou elkaar vast, hou elkaar vast.
De FOCUS als kompas, daar staat wie wij zijn.
PRO8 waar ieder leert, elke school groot of klein.
Hoe moeilijk het soms is, we gaan voor elk kind.
We zijn er voor elkaar, het gaat ons voor de wind.
Hou elkaar vast, hou elkaar vast.
Hou elkaar vast, hou elkaar vast.
De leerling staat centraal, wij leren van elkaar.
Ons werk is waarde(n)vol, een hekel aan “gemaar”.
We gaan voor resultaat. Een goed sociaal klimaat.
We weten waar naar toe. Je weet waarvoor je staat.
Hou elkaar vast, hou elkaar vast.
Hou elkaar vast, hou elkaar vast.

Bekijk het filmpje op
facebook
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