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Uit het toezichthoudend bestuur

Zo vlak voor de zomervakantie houden wij u op de hoogte van wat er speelt binnen het
toezichthoudend bestuur. Hieronder vindt u meer informatie. Wij wensen u een hele fijne
zomerperiode toe. >> Lees verder
Feestelijke opening van het gezonde schoolplein

Op woensdag 7 juni was de opening van het nieuwe gezonde schoolplein op de St
Jozefschool. In 2016 is gestart met het ontwikkelen van een gezond schoolplein. Dit was
mede mogelijk dankzij de SKOV en door begeleiding van Jantje Beton en IVN (Instituut voor
Natuureducatie en Duurzaamheid). Het realiseren van het plein komt voort uit een prachtige
samenwerking waarin leerlingen, ouders, collega’s, de buurt en bedrijven allemaal een
bijdrage hebben geleverd. >> Lees verder
Geslaagd

Voor allen is de wedstrijd gelopen en de uitslag bekend. Er zijn heel veel winnaars, maar
helaas zijn er ook enkele verliezers. We kunnen honderden leerlingen feliciteren en moeten
enkelen troosten. Maar in de eerste plaats wil ik benadrukken dat er weer heel veel
inspanning is verricht door zowel leerlingen als docenten en daarvoor past alleen maar
dank. >> Lees verder

Voorstelling muziekjuffen

Zo'n 2500 kinderen en belangstellenden bezochten op 8 juli de voorstelling 'Wieger wordt
wakker' in de PX. De voorstelling was al op alle scholen gespeeld voor alleen de kinderen.
Nu was er de gelegenheid dat ouders, opa's en oma's ook konden komen kijken. Wat was dit
een feest!
>> Lees verder
Parijsreis 3 vmbo en fun in London

Van 29 mei t/m 1 juni gingen de leerlingen van 3 vmbo naar Parijs of Londen. Wat zijn hier
hebben gedaan en beleefd leest u in de reisverslagen. >> Lees verder
Gastles van een vluchteling tijdens de godsdienstles

De laatste 2 jaar merkt Ingrid Gomersbach, docent godsdienst/ levensbeschouwing tijdens
haar lessen levensbeschouwing dat de komst van vluchtelingen veel emoties losmaakt.
Discussies hierover verlopen vaak fel. Vorige maand ontstonden in klas B2F twee kampen die
ruzie met elkaar kregen nadat een groepje leerlingen van mening was dat “buitenlanders”
terug moesten naar hun eigen land. Zij nuanceerden hun standpunt nog door te zeggen dat
de “buitenlanders” uit hun klas wel mochten blijven. >> Lees verder

Afscheid Jan Tol

Na ruim 41 jaar bij het basisonderwijs van de SKOV gewerkt te hebben, neemt Jan Tol
afscheid. Jan is voor de SKOV op vele manieren actief geweest. >> Lees verder
Afscheid Kees Schilder van de St. Petrusschool

Vrijdag 30 juni stond in het teken van een schitterend afscheid van een van onze
directeuren, Kees Schilder. Kees neemt na 43 mooie jaren afscheid van zijn school en van het
onderwijs. Bij het vertrek van Kees hebben we afscheid genomen van een icoon binnen het
primair onderwijs. >> Lees verder
Agenda
Zomervakantie basis- en voortgezet onderwijs 24 juli tot 1 september 2017
Start schooljaar basis- en voortgezet onderwijs 4 september

