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Hoogtepunt van het jaar
In september vierden wij het 40 jarig bestaan van onze school met als thema:
‘van zwart-wit naar een kleurrijke toekomst’. We hebben de feestweek geopend
met het eten van zelfgebakken taart en het oplaten van ballonnen. In de rest
van de week werd er een vossenjacht georganiseerd in de wijk, ﬁlm gekeken
met popcorn, kunstige werken gemaakt en afgesloten met een spellendag op
vrijdag. Wat zijn we trots dat we samen met ons team en heel veel hulpouders
zo'n geweldige feestweek voor onze kinderen hebben kunnen organiseren!

Een terugblik op 2017
Het kind
De groepen 4 t/m 8 hebben
aan het begin van het
schooljaar kind-gesprekken
gevoerd. Een mooi gesprek
waarin 1 op 1 de
verwachtingen van het kind
en de leerkracht worden
uitgesproken. Een goed
moment om ieder kind echt
te kunnen zien en waarin
elk kind zich gehoord voelt.
Samen met de ouder-kind
gesprekken in groep 4 t/m 8
een mooie ontwikkeling.

We kijken met plezier terug op
een geslaagd 2017...

Ruimte
Naast goed onderwijs in de
basisvakken als rekenen en
taal, willen we op school
aandacht schenken aan de
bredere ontwikkeling van
kinderen op cultureel
gebied. In 2017 zijn we
verder gegaan om muziek
een prominente plaats te
geven in ons onderwijs.
Hiervoor hebben we de
subsidie muziekimpuls
aangevraagd en zijn we een
muzikale samenwerking
aangegaan met muziekvereniging KVA en Muzelinck
Centrum der Kunsten.

Samen

Zien & Zijn

De 13 scholen van SKBO
hebben in 2017 toegewerkt
naar een fusie met de
scholen van stichting OOG.
Deze intensieve
samenwerking heeft er toe
geleid dat we per 1 januari
2018 onder de nieuwe
naam SAAM de toekomst in
gaan.

2018: we gaan er tegenaan!
In 2018 krijgen de grote thema’s, gestart in 2017, een goede plaats
in de praktijk. Zoals ontwikkeling van het kindcentrum, Muziek en
kleuterontwikkeling. Daarnaast investeren we in de samenwerking
tussen de twee scholen, John F. Kennedy en Korenaer. Om het beste
van elke school verder door te ontwikkelen en te leren van elkaar.
In onze LeidRaad staat dat we op zoek gaan naar een programma
waarin we zaakvakken en de 21e eeuwse vaardigheden willen
integreren. Er is besloten om dit te gaan doen met behulp van het
programma IPC. IPC is onderwijs waarbij er naast kennis ook
aandacht is voor vaardigheden en inzicht. IPC biedt een combinatie
tussen relevante kennis, vaardigheden en inzicht, waardoor
kinderen beter leren omgaan met de complexiteit van de 21e eeuw.

Gehoord in de klas

Hoogtepunt
van het
jaar

Dit schooljaar hebben we
een viertal ouderinloop
momenten gepland.
Ochtenden waar ouders
een kijkje kunnen nemen in
de groep van hun kind en
waar de kinderen trots hun
werk aan hun ouders
kunnen laten zien. Voor
ouders een mooi moment
om een nog beter beeld te
krijgen van het dagelijks
schoolleven van hun kind.

Onderwijs
Met het team van de John F.
Kennedy school zijn we
vooruit gaan kijken hoe het
onderwijs in ons
toekomstige kindcentrum
er uit gaat zien. Op welke
manier komen wij het best
tegemoet aan de
leerbehoeftes van onze
kinderen en geven wij ze
alle vaardigheden en kennis
mee die nodig zijn in hun
ontwikkeling.

Dat verdient een pluim!
Opstekers van 2017
1
2
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Juf Marjon Megens
In 2017 was zij 40 jaar werkzaam in het basisonderwijs.
Nog altijd geeft zij enthousiast en zeer betrokken les aan onze
kinderen.
Meneer Johan Dekkers
Onze conciërge die zich met hart en ziel inzet voor onze school en
met zijn handige handen alles weer oplost in ons mooie, maar ook
oude schoolgebouw.
De ouders die komen ondersteunen tijdens de lunch.
Door deze hulp kunnen onze leerkrachten rustig hun lunch eten en
de nodige voorbereidingen uitvoeren voor hun groep.

Als meneer Peter door de intercom vertelt dat we vanwege het slechte
weer binnen blijven tijdens de pauze, vraagt een kleuter: “Wie is dat?”
Waarop een andere kleuter antwoord: “Oh, dat is de weerman!”

Vanaf 8 januari 2018 gaan SKBO en OOG verder als SAAM

