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Ouderavond Koersplan Primair Onderwijs geslaagd

Op dinsdag 9 oktober heeft een groep van zo’n 70 ouders meegedaan aan de ouderavond
over de SKOV-Koers voor de Toekomst. Het Koersplan Primair Onderwijs, het afgelopen jaar
tot stand gekomen, was daarvoor de basis (zie website SKOV). Deze uitnodiging aan alle
ouders was bedoeld om een ieder de gelegenheid te geven mee te denken over de toekomst
van het basisonderwijs in Volendam en in gesprek te gaan over de KOERS die de komende
jaren richting geeft. >> Lees verder

Leren van en met elkaar

De SKOV-basisscholen willen steeds meer gebruik maken van elkaars kennis en ervaring. Dit
is ook een van de uitgangspunten van het Koersplan.
Onlangs hebben Merith Tol van de Springplank en Theo Tol van de Kennedyschool een
gezamenlijke presentatie voor collega’s verzorgd over begrijpend lezen. >> Lees verder

Cito nultoets klas 1

Elk jaar stromen er nieuwe brugklassers de school in. Om meer zicht te krijgen op hun
beginniveau, hebben leerlingen in klas 1 de Cito nultoets gemaakt. Deze toets meet de
kernvaardigheden Nederlands, Engels, rekenen en wiskunde. Hierdoor krijgt de school de
mogelijkheid om de resultaten te vergelijken met een landelijke referentiegroep. Met deze
toets wordt eigenlijk het leerlingvolgsysteem van de basisschool voortgezet. In het voorjaar
vindt nog een voortgangstoets plaats.

Picknick voor muziekschool Amsterdam-Noord

Dit jaar hebben de leerlingen van het keuzevak Bijzondere keuken een vliegende start
gemaakt met een opdracht buiten de school. Muziekschool Amsterdam-Noord heeft bij hen
een catering besteld. De muziekschool start elk jaar met een personeelsuitje en dit jaar was
dit een picknick in het Amsterdamse Bos. Onze leerlingen hebben ervoor gezorgd dat het
voor de deelnemers een bijzondere en culinaire ervaring is geworden. Zij hebben
verschillende soorten soep bereid, verse broden gebakken, salades gemaakt en natuurlijk
een lekker dessert om de picknick mee af te sluiten. De reacties waren fantastisch. Wij zijn
TROTS op onze leerlingen! >> Lees verder

Samenwerking Swaensborgh en de Meermin

Eind vorig schooljaar benaderden de zorgcentra Swaensborgh in Monnickendam en de
Meermin in Edam het Don Bosco College met de vraag of een samenwerking kon worden
bewerkstelligd. Taken als de maaltijd helpen klaarmaken, serveren van koffie en thee, maar
ook spelletjes en bewegingsactiviteiten doen met de bewoners zouden tot de mogelijkheden
kunnen behoren. Onze methode leent zich hier uitstekend voor en de PTA’s (Programma van
Toetsing en Afsluiting) van de keuzevakken Welzijn, Volwassene & Oudere en ook van
Assisteren in de gezondheidszorg sluiten prachtig aan. Inmiddels zijn de eerste afspraken
gemaakt en gaan de 4e klas leerlingen zich ook in de praktijk op hun tentamenstof
voorbereiden. Afgelopen week hebben we als voorproefje de oma’s uitgenodigd om ons,
experts als ze zijn, te helpen bij het koken van ouderwetse rijstebrij met rabarbermoes.
Bijzonder leerzaam: vanaf nu maken we ‘slappe rijst met kibbeling’!

Goede doelen ochtend

Met een ochtend spelletjes spelen hebben leerlingen van het Don Bosco College geld
ingezameld voor Edukans en het record 2,5 uur bordspellen spelen met een grote groep
gevestigd. Meer info over deze gezellige ochtend wordt verteld door een docente in een
interview met de lokale omroep Volendam-Edam.

JUBILEA

Juf Gerie veertig jaar voor de klas
Vrijdag 28 september vierde juf Gerie van Rheenen-Steur haar 40-jarig jubileum in het
onderwijs. Dat werd op bescheiden wijze gevierd op de J.F. Kennedyschool. Veertig jaar
geleden startte Gerie met lesgeven aan de kleuterklas op het Bijenkorfje.

Daarna stond ze twee jaar voor de klas op de Imelda-kleuterschool. Op 23-jarige leeftijd,
vanaf 1982, kreeg ze de kleuters van de Blokkendoos, de dependance van de J.F.
Kennedyschool, onder haar hoede en maakte de verhuizing mee van de school van de
Saturnusstraat naar het Boelenspark. Met veel plezier en dankbaarheid kijkt Juf Gerie terug
op haar 40-jarig jubileum in het onderwijs.
Directeur Freek Steur in het zonnetje
Op vrijdag 19 oktober is Freek Steur in het zonnetje gezet door zijn school de Springplank.
Hoewel hij zijn 40-jarig jubileum bescheiden wilde houden waren alle kinderen van de partij
om dit bijzondere jubileum te vieren. Ook het gezin van Freek was aanwezig. Het is en blijft
bijzonder om zo’n lange carrière in het onderwijs te hebben. Freek, proficiat!

Petrusschool 50 jaar

En ook een school heeft feest gevierd!
De Petrusschool bestaat dit jaar 50 jaar en dat is niet onopgemerkt gebleven. De week voor
de herfstvakantie hebben tal van mooie activiteiten plaatsgevonden. Met een prachtig en
feestelijk programma voor de kinderen, een receptie voor genodigden en een reünie voor
alle oud-leerlingen en teamleden is dit jubileum gevierd. Ook zijn vele herinneringen
opgehaald en is in een serie artikelen de historie van de school beschreven.
Voor de Petrusschool is het dit jaar ook een bijzonder jaar omdat na de fusie met de
Zuidwester nu alle kinderen en leerkrachten op een locatie zitten. Petrusschool, proficiat!

