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GROET VAN ALEX

PIZZASESSIE

Alles wat ik tegen jullie wil zeggen aan het eind
van dit jaar klinkt cliché. Allemaal kunnen het
‘woorden van het jaar’ zijn. Toch gebruik ik er
een paar, want cliché of niet, ze komen uit het
hart.

De “pizzasessie”, die zou plaatsvinden op
dinsdag 9 februari, wordt verplaatst naar
maandag 31 mei vanaf 15.30 uur. Duimen dat
we elkaar dan weer mogen ontmoeten en,
evenals bij de Pipegaal vorig jaar, mooie
workshops samen kunnen beleven!

Het wordt natuurlijk een bijzondere Kerst.
Vooral voor de mensen van wie het afgelopen
jaar een naaste is overleden. Dan is Kerst echt
niet de Kerst die we wensen.
2020 was amper begonnen of de kinderen
kregen thuis onderwijs. De ‘dit regelen we’
mentaliteit vonden we op alle scholen. Over
de leerkracht het vak terug gesproken. Dit is
niet iets wat je ooit op de PABO meegekregen
hebt. Maar het lukte. Niet iedereen heeft ze
gehoord of gekregen, maar ze zijn er heel veel
geweest: de complimenten en bewondering
voor het vak van leerkracht. ‘We missen jullie’
op de ramen van de scholen en de ‘ik mis
school’ in de hoofden van de kinderen. Als er
iets niet is, weet je pas hoe waardevol dat iets
kan zijn.
En gelukkig hebben we de leerlingen en elkaar
later in het jaar weer kunnen zien. Hoe fijn was
dat. Want wat een einde van 2020. Alwéér
geen onderwijs op de vertrouwde school.
Het is geen ‘woord van het jaar’ (gelukkig
maar), maar ik denk wel: ‘shit’.
Zoals het er nu naar uit ziet, is dit ook het
begin van 2021. Hoewel het soms dagkoersen
zijn, helemaal zeker weten we het niet.
Ontzettend bedankt voor jullie inzet, namens
de kinderen natuurlijk. Blijf gezond!
En stel je toch eens voor dat we ergens in het
komende jaar elkaar weer ‘gewoon’ kunnen
treffen. Dat is zeker mijn wens voor 2021.
Ik kijk er naar uit!
Ik wens jullie, ondanks alles, toch mooie dagen
en ook al is het in heel kleine kring, een goed
begin van 2021!
Alex Peltekian

NIEUWE VERTROUWENSPERSOON
Vanaf november is er voor ouders een nieuwe
externe vertrouwenspersoon. Jeltsje de Vries
gaat Tjitske Feersma vervangen. Hierbij de
nieuwe contactgegevens.
📨 j.de vries@cedin.nl
06-12539907
VERVOLG MARCEL VAN HERPEN
Ook zo genoten van
Peter en Marcel op 25
november?
Dan hebben we goed
nieuws!
Marcel van Herpen
heeft een online traject:
‘Pedagogisch Tact; Weten wat je moet doen
als je niet weet wat je moet doen!’
Deze online scholing biedt een pedagogische
basisset voor alle leerkrachten en onderwijsassistenten met filmpjes, boeken, artikelen en
opdrachten waar je levenslang plezier aan
hebt. En het is en blijft eigendom van jezelf!
Hier kun je een filmpje bekijken en de meest
gestelde vragen lezen:
https://academie.centrumpedagogischcontact.
nl/online-traject-pedagogische-tact/
Wil jij in elke situatie goed kunnen (blijven)
handelen en routines creëren in het
intermenselijk contact? Gearhing biedt jou
graag dit traject aan. Meld je snel aan bij jouw
directeur.
Via deze link kun je de livestream van
25 november nogmaals bekijken.
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