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Nieuwsbrief 6 november 2007.

Er gebeurt weer erg veel op school. Hier ziet u de onderwerpen die aan de orde komen:
1. LIO-stagiaires (Pepijn en Kimberley): Wat kunnen en mogen die doen?
2. Antoinette wil het stokje van expressiecursus: stof versieren en haken/breien graag
overgeven.
3. Sinterklaasviering in hal? Of gaan we naar de Hof?
4. De verbouwing
5. De ruziestoel: een “kunst”-onderwerp voor de kinderen.
6. De nieuwe directeur.

1. LIO-stagiaires.
Kimberley en Pepijn zijn eindejaars studenten aan de Pabo en moeten in de laatste periode
laten zien dat ze over enkele maanden in staat zijn zelfstandig gedurende langere tijd een
groep te draaien. Daarvoor is deze stage. Zij moeten dus zelfstandig met coaching op
afstand, de groep instrueren, begeleiden, lessen voorbereiden en geven, enz. Dit gebeurt
met opzet ook al zonder dat de begeleider/ster, dus Ellen of Laura/Roland, in de groep
aanwezig is. Beiden laten in hun werken zien dat het zeer geschikte onderwijsmensen
worden.

2. Expressiecursus “schilderen met textiel”
Antoinette Habraken heeft gedurende meer dan 20 jaar de expressiecursus “Schilderen
met textiel” en “Haken/breien/borduren” gedraaid. Nu Theo met pensioen gaat stopt zij er
ook mee. Zij was echter een “volledige” expressiekracht die zelfstandig de cursus draaide.
We hebben nu dus nieuwe mensen nodig. Het hoeft niet op dezelfde manier te gaan - er
kan begeleiding van medewerkers bij zijn - maar we zoeken wel….

3. Sinterklaasviering (en Kerst).
De verbouwing is in volle gang, maar als we deze 2 feesten op school willen vieren moet
de hal wel helemaal vrij zijn. Volgens de planning is dat het geval, maar je weet maar
nooit. We hebben daarom een optie genomen op de Hof, maar hopen dat het niet nodig
is….
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4. De verbouwing
Zoals u kunt zien is stof nu de grootste vijand geworden. Ook is de ruimte op vele
manieren ingeperkt. Het is dus passen en meten, schuiven en draaien. Ons grootste doel is
alles zo gewoon mogelijk te laten voortgaan, en alles wat aangepast moet worden zo kort
mogelijk te laten duren en met zo weinig mogelijk gevolgen.
De Schuilhut functioneert prima. Die groep heeft het minste hinder, de andere groepen
moeten zich zo nu en dan wat aanpassen, maar tot nu toe gaat het goed. De bouw vordert
gestaag. De planning is zo dat er deze week opgebouwd wordt nadat er een week lang
alleen gebroken is. Het overblijflokaal ziet er al als een lokaalruimte uit!
Het voorste deel van de school wordt aangepakt als het deel Kikkersloot / Konijnenheuvel
/ leermiddelenberging “klaar’ is. We houden u op de hoogte.

5. “De ruziestoel”.
Elk jaar is er Texelbreed een project in het kader van cultuureducatie / kunst op de
basisschool. Dit jaar is dat “beeldende kunst”. De tentoonstelling “de ruziestoel” is nu
gedurende 3 weken op school en dient als inspiratiebron voor eigen werk. Samen met een
kunstenaar, Carola Rombouts, werken de kinderen aan beelden die via druktechnieken
vorm krijgen.

6. De nieuwe directeur.
Na twee sollicitatieprocedures is het “raak”. Ike van Houselt, 50 jaar, man, ervaring in alle
jaargroepen, werkzaam geweest in Nederland en 12 jaar in Afrika, neemt de uitdaging
aan. De schoolcommissie, gesteund door de MR en de directievoorzitter van de Stichting,
zal het bestuur (van de Stichting) voorstellen hem aan te nemen. We verheugen ons op
samenwerking met hem en kunnen de huidige directeur met een gerust hart laten gaan.
Eind december komt hij naar Texel en zal op zoek gaan naar woonruimte. Heeft iemand
misschien ideeën?

7. De nieuwsbrief digitaal.
Er zijn vast ouders die de brief digitaal zouden willen ontvangen. Stuurt u dan een mailtje
naar Lubertischool@texel.com.

8. Sint Maarten lopen.
Omdat 11 november dit jaar op een zondag valt adviseren de scholen van Texel om het
lopen voor St. Maarten op zaterdagavond, 10 november te doen.

Met vriendelijke groeten,
Schoolcommissie en team
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