DE
BLINKERD

Waar je als kleine school,
groot in kunt zijn

Online onderwijs is en blijft voor groot
en klein intellectueel uitdagend.

ZIEN & ZIJN
STRALEN
We zijn wat we zeggen en
We stralen en schitzien elkaar. We maken
teren en zijn trots op
geen onderscheid tussen
onszelf. We hebben het
kinderen, ouders, leralef veranderingen aan te
ren, directeuren en angaan en grenzen te verderen, de mens staat
leggen. We vieren mijlpalen,
centraal en niet de
delen momenten en creëren
functie. We geven
herinneringen. We zien uit naar
vorm aan pedade toekomst en hebben plezier in
gogisch partons werk.
nerschap.

RUIMTE EN RICHTING
We maken ruimte voor talent.
Dit is in de afgelopen
We durven te twijfelen. We
maanden merkbaar gestimuleren het maken van
worden door …
eigen keuzes. We maken
tijd en hebben geduld.
Jezelf kennen en de ander wilWe tonen eigenaarlen leren kennen. In de kern moet
schap. Er is vrijheid in
het daar beginnen.
gebondenheid. We
Op De Blinkerd kijken wij met een
hebben oprechte
nieuwsgierigheid
open houding naar kinderen met elke
naar de ander.
keer de vraag....hoe kijk jij? Hoe denk

jij? Hoe leer jij? Juist in deze bijzondere
tijd nog meer nodig dan anders.

SAAM&vatting
De Blinkerd
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We zijn dit jaar gestart met PAD
(Programma Alternatieve Denkstrategieën). Een programma voor
de sociaal-emotionele ontwikkeling. Hoe ga ik om met de gevoelens van mijzelf en de ander. Kinderen laten nadenken over welk
gedrag zij het beste kunnen laten
zien in welke situatie en welke
vaardigheden daarbij horen. Ook
het kiezen van rustmomenten is een
keuze!

Kinderen ondersteunen in hun
ontwikkeling, dat
is onze opdracht,
KIND ONDERWIJS KWALITEIT
diversiteit is hierbij
Iedereen is welkom op onze scholen.
Het kind is onze leidraad. Ook in een
een gegeven en er
nieuwe werkelijkheid van onderwijs
goed op afstemmen
op afstand. Ieder kind is onze opblijft de uitdaging! Daardracht. We leren kinderen kenom zijn we in september
nen in al hun eigenheid, crea2020 gestart met BOOM
tiviteit en diversiteit. Leren en
lesgeven is persoonltijk. We
LVS op De Blinkerd. BOOM
hebben hoge verwachtingeeft ons en de kinderen meer
gen. We kiezen voor
inzicht in wat wordt beheerst
diepgang en nieuwsgieen wat gestimuleerd moet en kan
righeid.
worden.
Ons onderwijs deugt.

De werkdrukgelden zetten wij in voor het organiseren van
onze groepsstructuur en de lessen bewegingsonderwijs op
de woensdag en vrijdag. Dit maakt dat wij als kleine
school kinderen op gezette tijden in kleine groepen ZIEN in hun ZIJN.

WAT WE OOK NOG WILLEN ZEGGEN

Ondanks Corona hebben wij genoten van het
schoolkamp, een spelletjesmiddag in de kinderboekenweek, de online Blink Uit Viering, het
schoolontbijt en ons Sintfeest.

SAMEN
We leren en werken in betekenisvolle verbinding met elkaar
en met de werkelijkheid om ons
heen. Elke school is verbonden
met de wijk of het dorp. Scholen kiezen een eigen schoolconcept of profilering. We waarderen diversiteit. Een
school is een democratische gemeenschap en draagt bij aan de maatschappij.
We zijn samen verantwoordelijk voor de
school en stichting. We voelen ons er veilig.

Hoop, tevreden en kalm>in het jaar 2020
regelmatig de uitdaging voor groot en klein!

