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Nieuwsbrief januari 2020

Blue monday is

alweer voorbij 

 School ’s cool zoekt een bestuurslid  met affiniteit met werving en pr
 
Het bestuur van School’s cool Nijmegen bestaat momenteel uit 5 leden
en zoekt een nieuw bestuurslid met tijd en ruimte om het bestuur te
versterken en de organisatie met raad en daad te ondersteunen, met
name op het 
gebied van fondsenwerving en het werven van nieuwe mentoren.
 
 Het profiel bestuurslid vind je via deze link op onze website:
www.schoolscoolnijmegen.nl.
 
 
Delen mag!

https://www.schoolscoolnijmegen.nl/


Thematafels
Het is bijna zover:  thematafel begrijpend lezen op maandag 10 februari.
 
Na de introductie wordt de groep in tweeën gesplitst om aan de hand van
opdrachten de informatie te gaan toepassen. 
Begrijpend lezen staat niet op zich, het is de basis om meer grip te krijgen op de
leerstof van alle vakken maar om ook kennis van de wereld en woordenschat te
vergroten. 
Er zijn nog een paar plaatsen open dus schrijf snel in als je geïnteresseerd bent. 
 
We zien elkaar op 10 februari om 19.00 uur in ons kantoorgebouw aan het
Stationsplein (zaalnaam: De Vereniging).  Parkeren kan in P Keizer Karelplein:
vanaf 18.00 uur 0,50 per uur.

Overleg thematafel  aan de keukentafel:
De brainstormsessie van de
werkgroep thematafels
leverde voor het onderwerp
cultuursensitiviteit veel
verschillende aspecten en
invalshoeken op. Na overleg
met het kernteam hebben
we besloten om hierover
later in het jaar in
samenwerking met het ROC
een aparte
themabijeenkomst te
organiseren.
  

9 maart organiseert het ROC een bijeenkomst met als thema Metaforen.
Hoe kan dit ingezet worden om te gebruiken binnen het mentoraat? Een
boeiende en zinvolle workshop.
Onze mentoren en mentorcoaches zijn van harte welkom.
Meer informatie in de volgende nieuwsbrief.
 
 

     Lopende mentoraten op dit moment:
      
      Nijmegen: 31 (12+), 16 (14+)
      Wijchen:  19
      Lingewaard: 9
      (naast lopende intakes/koppelingen en nieuwe aanmeldingen)

     



AVG - hoe staat het ermee?
 
Het gaat goed. De meesten zijn inmiddels volledig gewend geraakt aan de
codering. Oude dossiers zijn vernietigd en de digatale database is compleet
gestript door Dick de partner van Teet (oud-mentor en ambassadeur voor
School's cool). Verslagen en andere informatie zijn creatief
geanonimiseerd.
Agnes (mentorcoach) kwam laatst te vernietigen materiaal brengen om te
laten versnipperen!  Mooi toch?!
De houtkachel ermee laten branden, kan natuurlijk ook. Al is dat weer
belastend voor het milieu. 

Susan en Christiane hebben de lokaal-besteden-cheque van de actie
kinderpostzegels in ontvangst genomen bij Basisschool de Oversteek in
Nijmegen. 
Bijgaand de foto van Susan Broens en Christiane Jennekens met de
cheque bij de banner van de school.
Bij het ophalen van de cheque hebben Susan en Christiane de leerlingen
uitgelegd wat School's cool doet en daarbij ook een filmpje laten zien
van de collega-vestiging in Westland. Hun indruk was dat de leerlingen
erg geïnteresseerd waren en goede vragen stelden. Zij vonden het
bijzonder leuk om te doen.

Ontvangst cheque bij De Oversteek



Tips & Tools voor mentoren

 

Klik op de URL - digitale
mediatheek voor

artikelen en ideeën:  
 https://www.schoolscoo
lnijmegen.nl/mediathee

k/.

22 jan -1 feb nationale voorleesweek
30 jan - 5 feb week van de poëzie: 

De tkmst is nu! (zie gedicht)
Vrijdag 7 feb -  warme truiendag

14 feb - Valentijnsdag
29 februari -  schrikkeldag !

 

Vandaag 
 

Hoera, het is vandaag! 
Dat moet gevierd. 
Mijn vader heeft het hele huis versierd 
en appeltaart gehaald voor hem en mij. 
Met slagroom, want vandaag is zo
voorbij. 
De appeltaart gaat op,  
er wordt geen kruimel van bewaard, 
want morgen is het weer vandaag, 
maar dan met mokkataart. 
 
Bette Westera

bron: website Plint  

Er zijn leuke spellen beschikbaar om
een gesprek aan te knopen met je
mentorleerling. Verrassend voor
beiden!
In de week van .......... kun je
activiteiten ondernemen met je
leerling die aansluiten. Denk aan
voorlezen op je oude basisschool bij
kleuters of remedies bedenken om
klimaatneutraal gedrag te
promoten.
 

https://www.schoolscoolnijmegen.nl/mediatheek/


Agenda
10 feb - Thematafel Begrijpend lezen van 19.00-
21.00
03 mrt - Informatie bijeenkomst belangstellende
vrijwilligers van 19.00 - 20.00 
09 mrt - -Themabijeenkomst ROC met als thema:
Metaforen (meer informatie volgt binnenkort)  
24 feb t/m 1 mrt - Voorjaarsvakantie (ga je iets
leuks afspreken met je mentorleerling of neem je
een weekje pauze?)
medio april - Leerling-mentor activiteit

Heb je nog tips, ideeën, voorbeelden van good practice of suggesties voor
de nieuwsbrief, stuur dan een bericht naar:
office@schoolscoolnijmegen.nl onder vermelding van:  nwsbrf

We zijn blij met de recent ingeschreven mentoren, en met de aanmeldingen die  
nog steeds binnenkomen.  Er is echter altijd een behoefte aan extra mentoren,
omdat we het belangrijk vinden om goede matches tot stand kunnen brengen; 
 daarvoor is het nodig om te kunnen selecteren. 
Treed jij ook op als ambassadeur voor vrijwillige mentoren? 
Maak mensen in je omgeving net zo enthousiast als jij bent en nodig ze uit om
naar de volgende introductie bijeenkomst te komen. Ben Geuzendam verzorgt
deze avond op dinsdag 3 maart om 19.00 uur op ons kantoor.
Ze mogen ook een bericht sturen naar aanmelden@schoolscoolnijmegen.nl of
bellen voor meer informatie: 024-3503466.

 

Werving mentoren

http://schoolscoolnijmegen.nl/
http://schoolscoolnijmegen.nl/

