NIEUWSBRIEF VOOR OUDERS, FEBRUARI 2020.

WERKWEKEN; SCHOOLKAMPEN; EINDREIZEN
Kampen en werkweken zijn een vast onderdeel van het vrijeschoolcurriculum. Een paar
dagen met de klas op reis zijn, andere activiteiten doen, overnachten in tenten, hutten of
andere onderkomens, samen koken. Het draag allemaal bij aan een goed sociaal klimaat.
Een aspect van het vrijeschoolonderwijs waar we veel waarde aan hechten.
Maar………
We beleven een schooljaar met bijzonder veel uitval. De vele nieuwe docenten en mentoren
moeten heel hard werken om in onze groeiende school het hoofd boven water te houden.
En menig docent gaat dit jaar kopje onder.
Dit bezorgt mij, ons. Ook jullie, de ouders, geven op allerlei manieren terug dat er zorg
bestaat over de continuïteit van het onderwijs en de kwaliteit van de eerste taak van een
school: het bieden van goed onderwijs.
Nadat we deze week een intensief gesprek hebben gevoerd binnen de Ouderraad hebben
we donderdag met het lerarenteam besloten dat we dit jaar met de klassen 7, 8 en 9 niet op
kamp gaan.
De eindreizen van klas 10 Mavo en klas 11 Havo gaan wel door.
Wel willen we de dagen die gepland stonden voor de kampen gaan vullen met verschillende
activiteiten. Maar zonder overnachtingen elders.
De precieze invulling gaan we de komende weken maken.
We kregen de kampen onvoldoende bezet met onvoldoende docenten en een gebrek aan
energie om veiligheid te kunnen borgen. Vandaar dit moeilijke besluit.
We begrijpen dat dit een grote teleurstelling zal zijn voor veel leerlingen. De komende week
spreken de mentoren hierover tijdens de mentorlessen.
Het is geenszins de bedoeling dat de werkweken verdwijnen binnen onze school. Maar dit
jaar vinden we het niet verantwoord om ze door te laten gaan.
We hopen dat jullie begrip hebben voor deze moeilijke en pijnlijke beslissing.
VVL, OUDERSCHENKING
Incasso’s van de maand januari inzake ouderschenkingen aan VVL vertraagd.
Voor de ouders die aan stichting VVL geld schenken en daarbij gebruik maken van de
automatische incassomogelijkheid : als gevolg van een technisch probleem wordt de incasso
over de maand januari pas op 11 februari aanstaande uitgevoerd. De ouders die hun
schenking maandelijks doen zullen dus in februari 2 x een bedrag afgeschreven zien worden.
Namens de VVL excuses voor het ongemak.
Richard Besemer.
ROOSTER 2DE HELFT SCHOOLJAAR
Het rooster voor de 2de helft van het schooljaar is klaargezet.
Dit rooster gaat in met ingang van aanstaande maandag 10 februari.
We hopen dat we de tijd van roosterstoringen achter ons hebben.
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ZIEKENBOEG
Marlène is begonnen met haar re-integratie. Ze komt elke week even op school om
ondersteunende werkzaamheden te doen, dit bouwen we langzaam op. Deze week is Petra
Meese begonnen als vervangster van Marlène voor de lessen Frans.
Sharon (Duits) gaat komende week haar werkzaamheden weer langzaam opbouwen. Ze
start met de lessen in klas 10 en 11 en met haar mentoruur. Er staat een vacature uit voor de
lessen Duits in klas 7, 8 en 9.
Hendrik zal voorlopig nog niet terugkeren op school, dit geldt ook voor de roostermaker
Jacques.
BLOEMBAKKEN BIJ DE JEEG
Voordat wij neerstreken in de Drieschstraat hebben we de eerste vier schooljaren
doorgebracht in de oude HTS in de Dr. Jaegersstraat.
Tijdens het Michaëlsfeest van september 2017 hebben we toen geld opgehaald om de
schoolomgeving op te knappen.
In samenwerking met de buurtvereniging zijn toen de grote bloembakken aan de voorzijde
prachtig beplant. Met dank aan de kwekerij van Linda Bastin en de hulp van Mark Goossens.
We wisten toen al dat de oudbouw gesloopt zou gaan worden, dat was de directe aanleiding
dat we moesten verhuizen.
Die sloop lijkt nu aanstaande. We willen niet dat al deze mooie (schaduw)planten nu onder
het slooppuin terecht komen.
Daarom krijgt iedereen op zaterdag 15 februari tussen 10.00 en 12.00 uur de gelegenheid
om naar de Dr. Jaegersstraat te komen met schop, zakken en ander gereedschap, om
planten uit te graven voor de eigen tuin.
Alle planten zijn van “ons”, van de school en we zouden het fijn vinden als in vele tuinen een
stukje van deze actie verder kan groeien en bloeien.
Mark Goossens en ik coördineren dit project. We hebben geen idee hoeveel belangstelling
hiervoor is. Daarom vragen we jullie om mij te antwoorden op deze mail als je belangstelling
hebt voor deze plantenactie.
We hebben overigens ook de mensen uit de straat uitgenodigd voor deze actie.
We horen graag van jullie.
OPEN DAG
We hebben een zeer succesvolle open dag achter de rug. Er waren zaterdag zo’n 300
geïnteresseerde toekomstige leerlingen in onze school. Meer belangstelling dan ooit.
Maandag volgt de info-avond nog voor toekomstige ouders en dan is het wachten op de
aanmeldingen. We hopen dat we weer 2 nieuwe 7de klassen kunnen openen.
Op deze plaats wil ik de ouders en leerlingen heel hartelijk bedanken, die gisteren
meegeholpen hebben om hier een succesvolle dag van te maken.
Ik heb veel complimenten ontvangen over het gastvrouw- en gastheerschap van onze ouders
en leerlingen. Het compliment is voor jullie!
Een speciaal dank je wel is op zijn plaats voor de leden van de PR groep. Zij hebben achter en
voor de schermen de dag vorm gegeven. Alles liep op rolletjes. Dank daarvoor.
Pauline Tillmans.
Teamleider Vrijeschool Parkstad.
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