School met de Bijbel

De Open Poort
NIEUWSBRIEF 11 januari 2019
Alle goeds gewenst!

Nieuwbouw-nieuws

Het nieuwe jaar is alweer 10 dagen oud. We zijn
blij dat iedereen op 7 januari weer gezond en wel
op school present was. Namens alle collega’s
wensen we u alsnog van harte een gezond en
vreugdevol 2019 toe!

We zijn er bijna! Nog 6 weken te gaan, we zijn aan
het aftellen. U heeft wellicht al gezien dat de
zandbak en de schommel
al zijn overgebracht, we
doen het even zonder. Zo
zal het komende weken
nog wel vaker gaan, we
zitten echt in de
overgangsfase.
Ik heb veel bewondering
voor de collega’s, de
tijdelijke huisvesting
brengt nogal wat beperkingen met zich mee. Maar zij
houden dapper vol, want het eind is in zicht.

Even voorstellen

Zoals u in december in de brief van de bestuurder
van stichting LOGOS heeft gelezen, ben ik vanaf
nu als interim-directeur verbonden aan CBS De
Open Poort. Graag stel ik me hierbij aan u voor.
Mijn naam is Mariët Schilperoort, ik ben getrouwd
met Ruud, samen wonen wij in Bussum, hebben 2
volwassen zonen, 2 lieve schoondochters en 2
kleinkinderen. Ik ben in dienst van het
Verbindingsdag 16 januari
organisatieadviesbureau B&T in Amsterdam. Van
daaruit adviseer ik schoolbesturen en teams, coach
Aanstaande woensdag zullen alle collega’s die
ik schoolleiders en word ik regelmatig ingezet als
werkzaam zijn op scholen van LOGOS elkaar
interim-schoolleider. Daarvoor heb ik gewerkt als
ontmoeten op de inspirerende studiedag die voor
onderwijsgevende, schooldirecteur en bestuurder.
hen is georganiseerd om de collega’s te boeien en
Als interim-directeur mag ik mijn kennis en ervaring
binden. Het programma belooft een dag vol
inzetten om dat te doen wat nodig is om een school
leerzame én gezellige activiteiten te worden.
te laten groeien en bloeien. Daarbij sluit ik steeds
De school is die dag gesloten, de kinderen zijn vrij.
aan bij de visie op goed onderwijs die een team al
heeft verwoord. Op De Open Poort werkt ik nauw
samen met meneer de Man, we hebben deze week
Tussenschoolse opvang (TSO)
al in goed overleg de taken verdeeld. Natuurlijk is
De bezetting rond krijgen voor de maandag en
het nog even wennen voor iedereen. Door de
dinsdag is nog steeds een echte uitdaging. Voor
hartelijke ontvangst en de
komende week hebben we een (minimale) bezetting
grote betrokkenheid van
kunnen regelen, voor de week daarna is dit nog
het team die ik heb ervaren
onzeker. De huidige begeleiders zetten hun beste
heb ik alle vertrouwen in
beentje voor, maar zijn nog steeds op zoek naar
de samenwerking.
aanvulling. Weet u nog iemand die het leuk vindt 1 ½
Ik ben 2 dagen per week
uur per dag met de kinderen te lunchen en te spelen,
op school, meestal op
wilt u hen hierover dan informeren? Dat hoeft niet
maandag en donderdag.
per sé een ouder te zijn: opa’s, oma’s of andere
Wilt u mij spreken, dan
geïnteresseerden zijn ook van harte welkom! De
bent u altijd van harte
begeleiders ontvangen een hierbij passende
welkom. U kunt daarvoor
vrijwilligersvergoeding.
even bij me binnenlopen of een mailtje sturen naar
directie.openpoort@stichting-logos.nl, dan maken
we een afspraak. Tot ziens! Mariët Schilperoort
Een veilige plaats voor groei en ontwikkeling
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