Maastricht, 25 maart 2022

Beste ouders/verzorgers,
Oekraïne actie
Hebben jullie allemaal al de blog op Schoudercom gezien over onze Oekraïne actie? Wat zijn
we ongelofelijk trots, dat we samen zo’n fantastisch mooi bedrag hebben weten in te
zamelen. De teller staat op dit moment op:

€ 7.448,Naast dit geldbedrag hebben jullie ook ontzettend veel spullen aangeleverd op school.
Hartverwarmend om te zien hoe we samen als gemeenschap een bijdrage hebben kunnen
leveren aan mensen in nood. Dank voor jullie bijdragen. Iets om samen heel trots op te zijn!
Nieuw meubilair
Op dit moment doorlopen we een traject om te komen tot nieuw meubilair. De afgelopen
periode zijn we met een afvaardiging van het team op bezoek geweest bij diverse
leveranciers in het land. Deze week ontvangen we behoorlijk wat proefmeubilair, om dit
samen met de leerlingen uit te proberen. Het huidig meubilair is sterk verouderd en past
ook niet meer bij de manier waarop we graag willen (samen)werken op school.
Meubilair vervangen is daarom niet alleen het kopen van nieuwe tafels en stoelen, maar
vooral kijken hoe een groep/cluster eruit moet zien, om je onderwijsdoelen zo goed
mogelijk te kunnen behalen en warmte en geborgenheid te bieden aan kinderen, om goed
tot leren te komen. Dat vraagt om zelf ook goed in de spiegel te kijken, hoe we ons
onderwijs willen door ontwikkelen.
Gezonde school
Vanaf 2015 mogen wij ons een “gezonde school” noemen. Dat mag niet zomaar; dit is aan
strenge regels gebonden. Een onafhankelijke landelijke commissie bepaalt of dit mag
worden afgegeven. Je kunt op verschillende thema’s een vignet behalen. Een vignet wordt
afgegeven voor de duur van 3 jaar.
In 2015 hebben we voor het eerst het vignet “Sport en bewegen” behaald. Dit is in 2018
opnieuw aangevraagd en toegekend. De afgelopen periode hebben we opnieuw de
aanvraag gedaan en we mogen het vignet weer voeren in de periode van 2022 t/m 2025.
Een belangrijke bouwsteen voor sport en bewegen is de inzet van vakdocenten.
Naast sport en bewegen beschikken we ook over het vignet “gezonde voeding”. Dat is
vooral terug te zien in de smaaklessen en het schoolfruit. Op dit moment loopt ook een
aanvraag voor het vignet “mediawijsheid”.
Het behalen van vignetten is geen doel op zich. Je krijgt ze ook niet zomaar. Maar je laat
hiermee als school wel zien dat dit belangrijke thema’s zijn binnen ons onderwijs.
Nog een reminder: dinsdag 5 april aanstaande is er een studiedag. Alle kinderen hebben
dan vrij.

