Nieuwsbrief SKOV – 27 maart 2019
Gezamenlijke studiedag basisscholen SKOV
Op 14 maart 2019 waren alle leerkrachten en andere
teamleden van de SKOV-basisscholen bijeen op het
Burggolfcomplex in Purmerend voor de gezamenlijke
studiedag SAMEN MEER LEER KRACHT. Deze dag stond in
het teken van de toekomst van het onderwijs in Volendam.
>> Lees meer over deze studiedag
Ouderavond KOERSplan 14 mei 2019
Bent u nieuwsgierig geworden en wilt u meer weten over
ontwikkelingen op de basisscholen? Was u er op 9 oktober
2018 ook bij? Op dinsdag 14 mei 2019 vindt de volgende
ouderavond plaats over KOERS van de Toekomst. Alle
ouders hebben de uitnodiging daarvoor ontvangen.
>> Bekijk de uitnodiging
Uw mening telt!
Komende periode ontvangen alle ouders een uitnodiging
om mee te doen aan de tevredenheidspeiling. Iedere twee
jaar zet SKOV deze vragenlijsten uit. We vinden het
belangrijk om uw mening te horen over het onderwijs op
onze scholen. Waar nodig en wenselijk zetten we
verbeteringen in gang en zullen we de goede dingen
behouden. Voorop staat dat we alle kinderen kwalitatief goed onderwijs willen bieden in
een fijne leeromgeving.
>> Lees meer over deze tevredenheidspeiling

Wetenschap en Technologie door Mad Science
Op veel van onze scholen worden activiteiten rondom Wetenschap en
Technologie georganiseerd. Zo organiseerde Mad Science op 26 februari
twee keer een spetterende techniekshow op de Kennedyschool, welke
zeer enthousiast werden ontvangen door de leerlingen. Tijdens deze
shows werden een aantal experimenten en proefjes gedaan.
>> Lees verder over Mad Science

Collegetour Andre Kuipers in Volendam
Op vrijdag 5 april geeft Andre Kuipers een college aan alle
leerlingen van de groepen 7. Hij neemt de leerlingen mee
op zijn reis door de ruimte waarin thema’s als
zwaartekracht, gewichtloosheid en de rol van wetenschap
en techniek in de ruimtevaart, centraal staan. Alle leerlingen kunnen vooraf vragen insturen
>> Vind hier meer informatie over deze collegetour

Open Huis Masterclasses in DBC
Tijdens de speciale Open Huis Masterclasses op zaterdag 9
februari lieten nog eens 70 potentiele leerlingen hun
neuzen zien. Het is dit jaar voor de tweede keer dat het
Don Bosco College deze masterclasses op zaterdagochtend
organiseert. Deze ochtend is een verdieping op het Open
Huis van donderdagavond 7 februari.
>> Lees meer over het Open Huis Masterclass

Technologie & Diensten
Het Don Bosco College biedt sinds dit schooljaar binnen de
gemengde leerweg VMBO een nieuw profiel aan. Officieel
heet dit profiel: Dienstverlening en Producten. Op het Don
Bosco College is ervoor gekozen veel technologie te
verwerken in dit nieuwe profiel en daarom heeft dit profiel
de naam Technologie & Diensten gekregen.
>> Vind hier meer informatie over dit nieuwe profiel

Genotmiddelenpreventie
Patty Krijgsman van GGD Zaanstreek-Waterland en Ester Teunen van
Brijder preventie zetten zich in voor een project gericht op
genotmiddeldenpreventie, om alcohol-, roken en softdrugsgebruik te
voorkomen. Met een op het Don Bosco College gericht plan wordt dit
project de komende jaren uitgevoerd. Dit kan een lesmethode zijn
voor jongeren, maar ook een training voor docenten om
genotmiddelengebruik te signaleren. Bij andere scholen wordt ingezet op het aanscherpen
van het beleid. Op de scholen zijn de jeugdverpleegkundigen Anita Heilig en Tessa Köhler
regelmatig te vinden. Leerlingen kunnen contact met hen opnemen als zij vragen hebben
over hun gezondheid of middelengebruik.

Beeld en geluid
In januari zijn alle tweedeklassers op bezoek geweest bij het Beeld en
Geluid museum in Hilversum en hebben de leerlingen een
workshop serie maken gevolgd. De leerlingen hebben in vogelvlucht
een trailer gemaakt voor een bestaande tv-serie. Hiervoor hebben zij
een script geschreven, scènes bedacht, geacteerd, gefilmd en
uiteindelijk beeld en geluid samengevoegd tot een pakkende trailer.
Ze hebben tips en trucs gekregen voor het filmen en geleerd hoe je
een pakkend verhaal schrijft.
>> Lees meer over het bezoek aan Beeld en Geluid

Afscheid juf Laila
Op vrijdag 8 februari heeft Laila Tol-Schokker afscheid genomen van het
onderwijs. Deze zeer gewaardeerde onderbouwleerkracht is met
vervroegd pensioen gegaan, na ruim 28 jaar in dienst te zijn geweest bij
de SKOV. Natuurlijk is ze niet met stille trom de deur uitgelopen.
’s Middags was er een uitgebreid feestprogramma met de kinderen
waarbij zij met liederen, gedichten en voordrachten in het zonnetje werd
gezet. Na school volgde nog een gezellig samenzijn met de collega’s,
waarbij enkele cadeaus werden aangeboden.
Op deze manier kon worden teruggekeken op een mooi en verdiend
afscheid.

