Lelystad, 22 december 2018
Beste ouders/verzorgers,
In het onderwijs zijn er twee momenten waarop je even stil staat bij wat er het afgelopen jaar
allemaal is gebeurt en wat er in het nieuwe jaar allemaal staat te gebeuren. Dat is aan het einde van
een schooljaar, maar dat is ook aan het einde van het kalenderjaar.
Als ik terugkijk naar 2018 dan kijk ik terug naar een bewogen en intensief jaar.
Het jaar is gestart met de terugkoppeling van het inspectiebezoek van december 2017. Grote
stappen waren er vooruit gezet en we waren niet langer zeer zwak. We zijn daardoor blij en
opgelucht het jaar gestart. Maar tevens lag er nog een duidelijke opdracht: eind 2018 moesten we
een voldoende halen. Hard hebben we gewerkt en het is gelukt! Sterker nog: de inspectie heeft ons
een 'goed' gegeven. Ontzettend trots ben ik op een ieder die daaraan heeft meegewerkt: collega's,
ouders en kinderen!
In 2018 hebben we ook van een aantal collega's afscheid moeten nemen: juf Hafidjan, juf Sheila, juf
Esther en juf Elly hebben afscheid genomen van ons. Ook hebben we enkele nieuwe collega's mogen
verwelkomen in 2018: meester Bert, juf Reni, juf Bianca en juf Netty zijn in 2018 bij ons gestart. In
2019 komen daar juf Mirjam, juf Hanneke en juf Marjolein bij.
Maar het meest van alles kijk ik terug op 2018 als het jaar van de veranderingen: continurooster,
units, Snappet, schoolontbijt en het KinderZwerfboekenStation om maar wat te noemen. Grote
stappen zijn er gezet. In 2019 willen we deze veranderingen verder verfijnen en borgen.
Toch hebben wij ook nog wat wensen voor 2019. Zo zien wij bijvoorbeeld dat het buitenspelen een
aandachtspunt blijft. Gelukkig krijgen we daarvoor in 2019 hulp van een stagiaire van onze
leefstijlcoach. Daarnaast zijn we druk bezig met het aanpassen van de werkwijze voor
wereldoriëntatie (aardrijkskunde, geschiedenis, biologie) en creatieve vorming (tekenen, muziek,
drama). En natuurlijk willen wij bezig blijven met het verbeteren van ons onderwijs.
In september 2019 bestaat de Finnjol 40 jaar. Ook dat willen we natuurlijk met u gaan vieren.
Al met al kijk ik terug op een prachtig 2018, maar kijk ik ook uit naar een heel mooi 2019.
Ik wens u allen fijne feestdagen en een mooi 2019. Tot in januari!
Met vriendelijke groet,
Patricia Delemarre
Directeur OBS De Finnjol

