
Te midden van de moeilijkheid ligt de mogelijkheid. 

Albert Einstein 

 

 Als school evalueer je altijd samen alle belangrijke zaken aan het einde van het schooljaar. Je maakt 

de balans op en neemt de goede dingen mee voor in de toekomst.                                                 

Voortdurend ontwikkelen en verbeteren is de brandstof waarop een schoolorganisatie draait.             

Het is goed om stil te staan bij alle gebeurtenissen, ook als iets niet goed lijkt te gaan. Juist door 

moeilijkheden aan te gaan creëer je mogelijkheden en kansen. Het geeft energie. 

Een aantal ontwikkelingen van het afgelopen schooljaar 2016-2017 hebben wij voor u op een rijtje 

gezet.  

 

Olympiade 

In het begin van het schooljaar heeft onze school met de groepen 5 t/m 8 meegedaan aan de 

Olympiade. De Olympiade is een sportevenement wat eens in de 4 jaar wordt georganiseerd in de 

gemeente Hoogezand. Onze school behaalde uiteindelijk de tweede plaats. Om trots op te zijn. 

Kinderboekenweek  

Tijdens de Kinderboekenweek stond het thema voor altijd jong centraal. Prachtig om te zien hoe 

betrokken opa's en oma's zijn geweest tijdens deze week. En bijzonder om te zien hoe goed jong en 

oud kunnen samen werken. 

Gezond ontbijt 

Om te benadrukken hoe belangrijk een gezond ontbijt is heeft onze school meegedaan aan het 

nationaal schoolontbijt. 

Kiva predicaat 

Twee jaar geleden, na scholing van de leerkrachten, zijn we gestart op onze school met het 

aanbieden van KiVa-lessen in de bovenbouw. Inmiddels is dit ook uitgebreid naar de midden- en 

onderbouw van de school. In de lessen wordt aandacht geschonken aan een positieve 

groepsvorming. Wij zijn er dan ook samen trots op dat we nu het officiële predicaat van KiVaschool 

hebben mogen ontvangen! Samen maken wij er een fijne school van!     

De flexwet 

De Flexwet blijft de gemoederen ook op onze school bezighouden. Er is dit jaar informatie verstrekt 

over mogelijke consequenties die deze wet kan hebben voor de kinderen.   

De flexwet is bedoeld om mensen eerder aan een vaste baan te helpen. In het onderwijs heeft het 

gezorgd voor de nodige problemen zoals het niet kunnen organiseren van invalkrachten en het naar 

huis moeten sturen van klassen.  

Tevredenheidspeiling 

In maart is de tevredenheidspeiling voor onze school gehouden. Alle medewerkers, leerlingen (groep 

5-8) en ouders hebben een vragenlijst ingevuld van scholen met succes en inmiddels is deze peiling 

ook geëvalueerd. Op basis van onderzoek kan een gedegen kwaliteitsbeleid worden gevoerd. 

  

 



Vos en bos 

In de Vosholen vlakbij onze school is een prachtige natuurlijke speelplaats ontstaan waar wij als 

school veel gebruik van maken. 

Antonius dag                                                                                

Op 13 juni hebben wij dit jaar voor de eerste keer de Antonius dag gevierd. Dit omdat wij trots zijn 

op onze school en aandacht willen besteden aan deze belangrijke patroonheilige. Onze school is 

vernoemd naar Antonius van Padua. Veel katholieken zien hem als de heilige van de verloren 

voorwerpen. Zo bidden mensen soms "Heilige Antonius, beste vriend, geef dat ik mijn ... vind". 

Antonius was Franciscaan, kerkleraar en heilige. Hij was vooral bekend omdat hij voor iedereen een 

goede, begrijpbare boodschap had. Antonius had eens de uitspraak; "Waar je schat is, is je hart." 

Hoe zit het met ons hart? We willen deze dag gebruiken om met kinderen te kijken naar hun 

talenten. Waar ligt hun hart? De Antonius dag zal een jaarlijks terugkerende feestdag zijn op onze 

school. 

Circusvoorstelling 

Met alle leerlingen en leerkrachten zijn wij naar de voorstelling van circus Barnini geweest. We 

hebben genoten van een fantastische middag met prachtige, soms spannende acts!  

 Personeel 

Wij hebben afscheid genomen van onze IBer Mirjam Nevels. Mirjam is bijna 5 jaar aan onze school 

verbonden geweest als intern begeleider.  

Het was een vruchtbaar jaar! Zo is Juf Nataschja de trotse moeder geworden van een zoon Milan, 

meester Gerard van zoon Ruben en juf Farina van zoon Hugo. 

Voor de zomervakantie hebben wij afscheid genomen van Juf Aletta en juf Tanja. Juf Tanja gaat 

binnen onze stichting op een andere school aan het werk en juf Aletta gaat in het nieuwe schooljaar 

werken op een basisschool in Leeuwarden dichter bij haar woonplaats in Friesland.  

 

De nieuw te bouwen school 

Helaas laat ook dit jaar de bouw van onze nieuwe school nog op zich wachten. Maar wij hopen op 

goed nieuws in het nieuwe schooljaar! 

 


