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Van de directie
Rust in de school
Afgelopen schooljaar hebben we de afspraken in ons team opnieuw besproken en beschreven. Doel
hiervan is het verbeteren van ons leer- en werkklimaat. In onze gebouwen hangen nu ook onze Gouden
Regels.
Onze aandacht ligt nadrukkelijk op het onderwijs in de groepen. Gemaakte regels en afspraken helpen bij
een goede organisatie en een veilige omgeving, waarin dit moet plaatsvinden. De start van thema’s is
minder uitbundig, de startactiviteit op de eerste schooldag is vervallen of beperkt, die dag is vaak al
spannend genoeg voor onze leerlingen. Ouders geven soms aan dit wat te missen, omdat het zo bij De
Tafelronde “hoort”.
In het schoolontwikkelingstraject, dat op 15 en 16 september een vervolg krijgt met een tweedaagse met
ons hele team, gaan we werken aan onze onderwijsvisie en het verder ontwikkelen van onze
professionaliteit ten dienste van ons onderwijs aan onze leerlingen. Die visie zal leidend worden bij al
onze onderwijsactiviteiten.
Hans Wessels

Informatiemiddag en schoolstartfeest
De informatiemiddag is achter de rug. Wat een enthousiasme leggen de kinderen in het geven van uitleg
over hun eigen groep! Ook de leerkrachten kregen veel vragen over de gang van zaken in de groep en het
onderwijs. Dit jaar is deze werkwijze voor het eerst schoolbreed gevolgd.
Aansluitend gingen kinderen en ouders direct door naar het schoolstartfeest. De kinderactiviteiten bleken
een groot succes en gaven de ouders gelegenheid voor een hapje en drankje, gezellig elkaar ontmoeten
en soms ook kennismaken.

Dit jaar hebben we voor het eerst de informatiemiddag gecombineerd met het schoolstartfeest. We horen
graag wat u van de middag vond. Op beide locaties kunt u tips en suggesties op een blad schrijven. Dit
gebruiken we voor onze evaluatie.

Schoolafspraken, fietsen
Met nadruk vragen we ouders en kinderen om bij de start en bij het uitgaan van de school niet op onze
pleinen te fietsen. Er is in deze startweken al een ongeluk op een plein geweest.
Hoewel het overgrote deel van de ouders van de Joris locatie dit al doet, vragen we om de fietsen niet
voor de hekken te zetten maar op het plein bij de muurtjes.

Aanbod Scholen in de Kunst onder bso-tijd (extern bericht)
Vanwege het succes van afgelopen jaar gaan de SKA en Scholen in de Kunst ook het schooljaar 2016/’17
weer samenwerken. Kinderen die een bso van de SKA bezoeken, kunnen onder bso-tijd lessen volgen bij
Scholen in de Kunst. Het aanbod wordt zelfs ruimer; naast muzieklessen kunnen de kinderen voortaan
ook andere cursussen volgen.
De lessen vinden plaats op de drie Amersfoortse locaties van Scholen in de Kunst: het Eemhuis
(centrum), ICOON (Vathorst) en 't Driespan (Hoogland). Bso-medewerkers van de SKA brengen de
kinderen hier naar toe. Elke bso heeft een vaste 'Scholen in de Kunstdag'.
Van Muziekmakerij tot modeclub
Voor de kinderen van 4 tot 7 jaar zijn er oriëntatielessen muziek: De Muziekmakerij. Voor kinderen in de
leeftijd van 8 tot 12 jaar zijn er diverse instrumentale lessen. Daarnaast kunnen de kinderen kiezen uit een
aantal andere cursussen en clubs, die op de betreffende Scholen in de Kunst-locaties worden
aangeboden, o.a. musicalles, techniekclub, meidenmodeclub, tekenles en dans.
Meer informatie
Kijk op www.ska.nl/scholenindekunst voor meer informatie.

