Poelpraat
20 december 2017.
Van 2017 naar 2018.
Nog 2 drukke schooldagen en de kerstvakantie begint.
Als we weer terugkomen op school is 2017 voorbij en
kunnen we vol frisse moed beginnen aan 2018.
Kerst is altijd een moment om even stil te staan, te
bezinnen en terug te kijken op het jaar dat ten einde
is gelopen. Maar ook is het een mooi moment om
vooruit te kijken.
We hebben het afgelopen jaar heel veel kinderen met
veel plezier naar school zien komen. Dat geldt niet
alleen voor de kinderen, ook het team en alle
vrijwilligers hebben met heel veel plezier gewerkt aan
de ontwikkeling van de kinderen die aan onze zorg zijn
toevertrouwd. We mogen trots zijn op alles wat het
afgelopen jaar bereikt is. Waar het eens niet zo goed
lukte, hebben we altijd in alle redelijkheid gezocht
naar een oplossing.
Met PBS hebben we bereikt dat er rust en
duidelijkheid is in de school. We zeggen dan dat de
groene ruimte op orde is. De meeste kinderen laten
het gedrag zien dat we graag willen zien. Zij nemen
hiervoor zelf hun verantwoording en mogen daarbij
zichzelf zijn. Dit zorgt voor een gevoel van veiligheid.
We zijn gestart met de gele zone, waarbij we de
kinderen mee gaan nemen die wat meer moeite
hebben met onze gedragsverwachtingen.
In 2017 is onze school 3 maal dicht geweest, omdat de
leerkrachten aandacht opeisen voor de problemen
waar het onderwijs mee kampt. De media doen ons
geloven dat het alleen gaat om meer geld voor minder
werk(druk). Dit geeft een verkeerd beeld. Waar
leerkrachten voor vechten is aandacht voor het
lerarentekort dat op dit moment al zichtbaar is. Maar
het belangrijkste is, dat we dat kind in de klas, die wat
extra zorg nodig heeft, niet echt de zorg kunnen
bieden die we zo graag zouden willen bieden. Te vaak
moeten leerkrachten zich bezighouden met zaken die
er niet echt toe doen, waardoor de directe zorg voor
kinderen die het extra hard nodig hebben in de knel
komt. Dat steekt leerkrachten, maar ook de ouders
van deze kinderen. Graag willen we dat u als ouder in

deze strijd naast ons staat. Het gaat tenslotte om uw
kind!
We hebben in 2017 veel bereikt waar we trots op
kunnen zijn. Maar dat betekent niet dat we in 2018
tevreden achterover kunnen leunen. De maatschappij
is constant in beweging en als school moet je mee
bewegen, om aansluiting te houden bij onze kinderen.
In 2018 richten we ons vooral op het verhogen van de
leerprestaties. De cijfers hierover zijn best goed, maar
we zijn van mening dat het nog wel wat beter kan.
Door de lat hoog te leggen, de leertijd effectief te
gebruiken, onze doelen en de doorgaande lijn
duidelijk voor ogen te houden en de kinderen medeverantwoordelijk te maken voor het leren willen we
dat bereiken. Uw hulp en steun zijn daarbij belangrijk.
Leren hoeft niet saai te zijn. De vele activiteiten die
we het afgelopen jaar, samen met de oudervereniging
en met behulp van heel veel ouders hebben
georganiseerd, bewijzen dit.
In 2018 willen we er voor gaan zorgen dat de
Vorsenpoel de leukste en beste school van Boxtel
blijft, waar kinderen met veel plezier de basis leggen
voor hun toekomst!
Graag wens ik alle kinderen, ouders en collega’s een
heel gezond, gelukkig en spetterend 2018!
Silvo Steenkamer.

Nieuws van de Parochie.
Op Kerstavond (zondag 24 december) zijn er 2
kindervieringen in de Sint Petrusbasiliek in Boxtel,
waar wij u van harte voor willen uitnodigen:




Om 16:00 uur is de Peuterkleuterviering. Dit is
een korte Viering speciaal voor kleinere kinderen.
Het Kerstverhaal wordt voorgelezen en uitgebeeld
met schaduwpoppen. Afwisselend zullen er kleine
gebedjes gebeden worden en zingen we samen
met het kinderkoor een aantal kerstliedjes.
Om 19:00 uur is de Gezinsviering. In deze
Eucharistieviering zijn de lezingen vervangen door
een waar Kerstspel, door en voor kinderen.
Verschillende kinderen helpen mee in de Viering
en met medewerking van de Upside Down
Praiseband worden de kerstliederen gezongen.

U bent van harte welkom om samen de geboorte van
Jezus te komen vieren!!
Voor meer informatie mail ons gerust:
gezinsviering@heilighartparochie.nl
Kun jij al lezen en wil je om 16:00 uur meezingen met
het kinderkoor? Geef je dan op via:
kinderkoorheilighartparochie@gmail.com
Namens de werkgroep Gezinsviering allen vast een
Zalig Kerstfeest toegewenst!

Carnaval
De activiteiten volgen elkaar in razendsnel tempo op!
Terwijl de kerstwerkgroep druk is met de organisatie
van de kerstmarkt, is de werkgroep die zich met de
optocht in Indegat bezighoudt alweer bij elkaar
gekomen. Ook dit jaar zal onze school weer meelopen
in deze optocht, die als thema heeft gekregen: “In de
toekomst”. We zullen dit jaar meedoen met een
loopgroep, waarbij ieder kind kan laten zien hoe hij de
toekomst eruitziet. Dit kan door zijn of haar
toekomstige beroep uit te beelden, maar ook door de
toekomst op een andere manier te laten zien. We
dachten hierbij aan zonnepanelen, windmolens,
astronauten enz. Na de kerstvakantie krijgt u meer
informatie van de werkgroep, maar het kan geen
kwaad om hier nu alvast over na te denken.

De volgende Poelpraat verschijnt op 17 januari.

