Samen leren met hoofd,
hart en handen

SAAM&vatting
De Teugelaar
januari t/m mei 2020

En dat partnerschap is de afgelopen maanden geïntensiveerd.
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.

Bewustwording van
het team na de interne
audit februari 2020 in
ondersteuning aan kinRUIMTE EN RICHTING
deren in de groep te laten
We maken ruimte voor talent.
We durven te twijfelen. We stiplaatsvinden, i.p.v. buiten
muleren het maken van eigen
de groep. We zijn gestart met
keuzes en we tonen eigehet afscheid nemen van externe
naarschap in de ontwikondersteuning zoals ergo en fysio
keling van onszelf. We
onder schooltijd.

maken tijd en hebben
geduld. Er is vrijheid in
We hebben het lef veranderingen aan
gebondenheid. We
te gaan, grenzen te verleggen en grenhebben oprechte
zen te stellen.
nieuwsgierigheid
naar de ander.

Dat zie je in de keuze die we hebben
gemaakt voor een clusterindeling.
Voor onze school betekent dit een fijne samenwerking met IKC Regenboog in De Schadewijk,
gekoppeld aan Sterrebos, Elzeneind en Blinkerd in
De Ruwaard.

WAT WE OOK NOG WILLEN ZEGGEN

Opeens was er het bericht dat we De Teugelaar moesten
sluiten, niet vanwege een stakingsdag, maar vanwege
Corona. Wij hebben de inzet van kinderen; ouders;
medezeggenschapsraad; team; kinderopvang en
schoonmaakpersoneel enorm gewaardeerd.
DANK JE WEL!

Op onze school heeft dat het volgende opgeleverd...
Een voorstel is ingediend bij gemeente Oss, vanuit een samenwerking tussen Avem; IKC Regenboog;
Nieuwe Link en Teugelaar ter bevordering van aanbod en opvang
van 7 tot 7 voor alle kinderen in
De Schadewijk.

De persoonlijke
KIND ONDERWIJS KWALITEIT
contactmomenten via
Iedereen is welkom op onze scholen/
videobellen, aan de
kindcentra. Iedereen mag zijn wie hij
deur met het ophalen
of zij is. Het kind is onze leidraad.
van de lespakketten en
Ook in een nieuwe werkelijkheid
van onderwijs op afstand. Ieder
jullie bijdrage aan ‘Teugel
kind is onze opdracht. We lethuis’ gaf ons wat we nodig
ren kinderen kennen in al hun
hadden, zien dat het goed
eigenheid, creativiteit en diging met jullie en dat een geversiteit. Leren en lesgeven
sloten school, geen afstand beteis persoonlijk. We hebben
hoge verwachtingen. We
kende.

kiezen voor diepgang
en nieuwsgierigheid.
Ons onderwijs deugt.

Toen de school weer (gedeeltelijk) open ging, zijn de kleutergroepen gestart met het werken volgens een circuit. De 4 ontwikkelingsgebieden motoriek; taal; rekenen en constructie komen
aan bod. De ontwikkelingsgebieden worden gekoppeld
aan de thema’s eten & drinken en zomer. De kleuters
werken ingedeeld op niveau en de juffen genieten
van de zelfstandigheid in het werken op deze wijze.

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.

