Nieuwsbrief januari 2017

Uit het toezichthoudend bestuur

In de laatste vergadering van het bestuur is de begroting 2017 goedgekeurd en is er
bovendien ruim 2.3 miljoen euro extra uitgetrokken voor de verbetering van onderwijs
en gebouwen. U moet hierbij denken aan de vernieuwing van de speelpleinen, het
stimuleren van techniek en muziekonderwijs en aan ICT-ondersteuning in het
basisonderwijs.
>> Lees verder

Leerlingen Zuidwester naar de Petrus

Het is gelukt om voor volgend jaar alle kinderen van basisschool de Zuidwester te
plaatsen op de school van hun keus. De meesten kinderen gaan naar de Petrus. Een
werkgroep van leerkrachten van de Petrus en de Zuidwester gaat aan de slag om
ervoor te zorgen dat de overgang van de Zuidwester naar de Petrus goed verloopt.
>> Lees verder

Klimaatbeheersing

Vorig schooljaar is in de periode januari tot en met maart een nieuw systeem voor
een betere luchtklimaatbeheersing aangelegd op de J.F. Kennedyschool en St.
Nicolaasschool. LDG is het bedrijf die deze klus naar tevredenheid heeft geklaard.
In maart was het moment van oplevering en ging het systeem in werking. Het was nu
afwachten wat er merkbaar zou zijn…
>> Lees verder

Graag uw aandacht voor een speciale school

Sinds halverwege de vorige eeuw is de Vincentiusschool een basisschool voor een
speciale vorm van onderwijs. Het belangrijkste uitgangspunt van deze school is het
‘lerende’ kind met enige nadruk op de cognitieve vakken. Een sterke cognitieve basis
is van groot belang voor een gezond ontwikkelingsperspectief. Ongeveer 95% van
de leerlingen op deze school stromen door naar het vmbo.
>> Lees verder

Kunst en religie in school

In één van de trappenhuizen van het nieuwe deel van het Don Bosco hangt een
opmerkelijk kunstwerk. Het is een kruisbeeld, gemaakt door Thomas Rodr. Via
connecties met museum het Catharijneconvent te Utrecht is dit eigentijdse kruisbeeld
in langdurige bruikleen af gegeven aan de school. Het van brons gemaakte beeld biedt
veel ruimte aan verbeelding en bezinning, omdat de figuur van Jezus door de
kunstenaar is weggelaten, met uitzondering van de handen. Hij heeft de ‘verrijzenis’
willen afbeelden en daarbij de boodschap achtergelaten dat wij ‘de handen van Jezus’
dienen te zijn.
Thomas Rodr was lid van de orde der Augustijnen en heeft behalve religieuze kunst
ook veel andere grote kunstwerken vervaardigd.

Wetenschapsweek 2017

Dat wetenschap geen verzameling van feiten en formules is, kunnen we leerlingen
vertellen, maar we kunnen het leerlingen ook zelf laten ervaren. Het vak PAO, preacademisch onderwijs, haalt daarom de wetenschap voor onze leerlingen dichter bij
huis: dit jaar organiseert de school voor het eerst een DBC Wetenschapsweek. De
brugklassen van havo/vwo ontmoeten wetenschappers uit het veld en
masterstudenten van diverse opleidingen. Op school volgen ze workshops met
thema’s zoals neurowetenschappen, diergedragingen en bewegingswetenschappen.
Tot slot kruipen ze in de huid van een wetenschapper. Ze zetten zelf een
gedragsonderzoek op en voeren deze uit in Artis. Waar verwondering en
nieuwsgierigheid in het spel is, wordt geleerd en geïnspireerd

Kerst In op Don Bosco College

“Make DBC great again!!” oreert conciërge Evert Smit (gespeeld door Jack uit A6A)
vanaf het spreekgestoelte. Om in plat Volendams verder te gaan met het ontvouwen
van zijn masterplan. De zaal smult…. Al snel bevinden we ons in een andere scene.
We zijn bij wiskundedocent Smits (gespeeld door Maarten A4B) thuis de was aan het
doen ...
>> Lees verder

Drukbezochte Kerstmarkt op plein Kennedyschool

Woensdag 14 december ging op het schoolplein van de J.F. Kennedyschool een
Kerstmarkt van start. Er stonden vele kramen en het plein was sfeervol verlicht. In de
kramen werden door de leerlingen gemaakt kerstwerkstukjes verkocht.
>> Lees verder

De docent doet er toe! Lesgeven op het platteland van India

Douwe van Domselaar, afdelingsleider DBC en teamleider Worldteacher Edukans is
voor het derde jaar op rij in oktober onder de vlag van Edukans naar India gereisd
om docenten te coachen en te helpen. Hij vertelt zijn verhaal.
>> Lees verder

Afscheid Fons Weijers

Op 7 november jl. is er afscheid genomen van Fons Weijers, die 40 jaar werkzaam is
geweest bij de SKOV. Fons is begonnen als docent lichamelijke opvoeding aan de
Don Bosco mavo en na de oprichting van het Don Bosco College daar eveneens
verder gegaan als docent lichamelijke opvoeding.
>> Lees verder

Afscheid Louise Jumulet en Gerie Bond
Voor de Kerstvakantie hebben we afscheid genomen van twee vertrouwde gezichten
op het Don Bosco College. Louise Jumulet, docente wiskunde/rekenen en Gerie
Bond, docente Nederlands. Beide docenten zijn 6 jaar geleden begonnen.
>> Lees verder

Agenda
2 februari
20 t/m 24 februari
17 t/m 28 april
24 t/m 28 april
22 t/m 26 mei

Open huis Don Bosco College
Voorjaarsvakantie
Pasen/aprilvakantie Don Bosco College
Vakantie basisscholen
Meivakantie basischolen

