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Nieuw logo
We hebben een vrolijk fris nieuw logo! En toch lijkt het nieuwe logo op het oude logo…
Het boek is een herkenbaar onderdeel, maar waarom eigenlijk dat boek?
Wie was Geert Holle?
Onze school in vernoemd naar de
eerste hoofdmeester: Geert Holle.
Hij werd geboren in Wildervank
op 28-11-1866. Als kind voer hij
mee op het zeilschip van zijn
vader en maakte reizen naar de
Oostzee, de Middellandse Zee en
naar Engeland. Op tienjarige
leeftijd leed hij schipbreuk in de
buurt van Schotland. Zijn vader
stierf
jong en Geert werd
pleegkind van zijn oom in Veendam, die hem liet opleiden tot een uitstekende meester. In
1904 werd hij de eerste hoofdmeester in Berkhout.
Geert Holle was niet alleen het schoolhoofd, hij heeft ook spannende avonturen boeken
geschreven, vandaar dus het boek in het logo!
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Pasen
Op 1 april (geen grapje..;) krijgen alle kinderen
lekkere paaseitjes en een paasbroodje van de
ouderraad. Mmm dat wordt smullen.

Leskracht
We hebben ons de afgelopen tijd verdiept in de vraag hoe wij ons aanbod mbt tot
wereldoriëntatie vorm willen geven. Na verschillende zichtzendingen en presentaties te hebben
bekeken, hebben we de keuze gemaakt om met Leskracht te gaan werken.
Leskracht is geen methode, maar een projectmatige manier van werken. Met de kerndoelen
van 'oriëntatie op jezelf en de wereld' en taalvorming als uitgangspunt worden kinderen
aangespoord om te leren, kritisch te denken, vragen te stellen en vaardigheden te ontwikkelen
die binnen alle (leer)gebieden van belang zijn: communiceren, creativiteit, ondernemingszin,
kritisch denken, samenwerken en ICT-geletterdheid. In de onderbouw (groep 4/5) zal gewerkt
worden met de Regenboog Wereldkist en in de bovenbouw met de Spectrumbox.
Inmiddels hebben de leerkrachten een starttraining gevolgd en zullen we binnenkort ook
daadwerkelijk beginnen!
Kijk voor meer informatie op www.leskracht.nl

Inschrijven nieuwe leerlingen
Heeft u uw zoon/dochter van 2 1/2 - 3 jaar al aangemeld als
leerling bij onze school? Als dat niet zo is, wilt u dit dan zo snel
mogelijk doen? Wij zijn namelijk al druk bezig met de formatie
voor komend schooljaar. U kunt per mail een aanmeldformulier
vragen, directie@geertholle.nl
Kent u gezinnen met kinderen van ruim 2 1/2 - 3 jaar? Wilt u
hen hier dan ook op attenderen? Zij kunnen ook een afspraak
maken voor een rondleiding. Alvast bedankt voor uw
medewerking.

Buitenspeelgoed
We mogen dit jaar van de opbrengsten van de kledingbeurs nieuw speelgoed voor het
buitenspelen bestellen.
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Welke ouder maakt onze GMR compleet?
Beste ouders,
Vind je het leuk om bezig te zijn met beleidsmatige
zaken? Vind je het interessant hoe een school
bestuurd wordt? Geeft het je energie om je
steentje bij te dragen aan het maatschappelijk
belang? Dan is de GMR iets voor jou.
Stichting Allure is bestuurlijk verantwoordelijk voor 15 scholen in West-Friesland. De GMR
denkt mee over beslissingen die op bestuurlijk niveau worden genomen en daarmee voor
alle scholen gelden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de begroting, het strategisch beleidsplan
en de opbrengsten/resultaten van het onderwijs. Ons speerpunt is kwaliteit van onderwijs.
De GMR bestaat uit 8 leden: 4 leerkrachten en 4 ouders.
Wij vergaderen 7 keer per jaar op een dinsdagavond. Incidenteel wordt een extra
vergadering ingelast. In verband met Corona zijn de vergadering dit jaar digitaal. Naast het
bijwonen van de bijeenkomsten wordt verwacht dat elk lid de stukken doorneemt en
actiepunten uitwerkt. De tijdsinspanning die dit vergt is te overzien: maximaal een uur per
vergadering. Je kunt vrijblijvend een vergadering meedraaien om te kijken of het wat voor
je is.
Mocht u vragen en/of interesse hebben dan kunt u mailen naar:
GMR@StichtingAllure.nl

Volgende nieuwsbrief
Deze verschijnt op maandag 19 april.
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