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2 coachkaart

Goede ouders en leerlingen,

3 skireis

Voor jullie en jullie naasten een liefdevol, positief, gezond en
spetterend 2019! Na een heerlijke vakantie zijn wij weer met
frisse zin en vol goede voornemens van start gegaan.
De kerstperiode is een tijd van bezinning, reflecteren en
plannen maken. Allereerst nog even heel kort terugblikken en
genieten van onze SH week. Wat hebben onze leerlingen het
fantastisch gedaan, 5444,-- in totaal opgehaald! Trots zijn we.
Wij kijken terug op een goede start van de eerste helft van het
schooljaar waarin wij nieuwe leerlingen en nieuwe ouders
hebben verwelkomd en langzaamaan het gebouw op de
Spring High manier aan het inrichten zijn geslagen. De
wenperiode zit er nu echt op en wij kunnen met volle vaart 2019
in. Om die vaart erin te houden en het werken en leren nog
beter te laten verlopen op de leerpleinen, hebben wij voor Geel
en Blauw een nieuwe indeling gemaakt.
Voor een aantal leerlingen van Groen starten wij komende
periode ook met het voorbereiden op hun examenjaar volgend
schooljaar. Kortom een leerzame periode weer in het verschiet.

4 open dagen
5 hacketon

Skiën
Op dit moment genieten onze oudere
leerlingen van de eerste SH culturele
wintersportreis. Ze hebben volop sneeuw
en de sneeuwballen vliegen welig in het
rond. Het mooie dorpje Oberndorf zal nog
lang naschokken ;-). Vanavond landen ze
rond half negen weer op Schiphol en
kunnen wij eindelijk weer rustig slapen. Een
speciaal woord van dank voor Karin, Carlo
en Dirk-Jan.

De Coachkaart
In de jaaragenda stond dat de leerlingen
op 17 januari de coachkaart mee naar huis
ouden nemen. Wij hebben dat uitgesteld
naar 7 februari. Dit heeft voornamelijk te
make met ons nieuwe volgsysteem, Maius,
waarin de aanpassing voor het uitdraaien
van een voortgang nog niet helemaal naar
onze wens is. Verder zijn de leerlingen begin
februari meer in hun ritme gekomen dan nu
net na de vakantie en kunnen wij ook wat
werkhouding, inzet, doorzetten en
samenwerken een meer up-to-date beeld
geven. Jullie kunnen natuurlijk altijd samen
met je kind in Maius naar de leerplannen en
voortgang kijken.

Open Dagen
Afgelopen woensdag hebben wij onze eerste
Open Huis gehad. Wij waren verheugd met een
enorme aanloop. Het was een zeer geslaagde
middag en wij hebben er nog een aantal in de
komende maand staan. Onze leerlingen
hebben goed geholpen en wij zijn altijd weer
onder de indruk over hoe goed en zelfstandig zij
bezoek SH kunnen uitleggen en aanprijzen.
Mochten er onder jullie ook ouders zijn die willen
helpen op een Open dag, heel graag!
Data:
Donderdag 17 januari van 17.00-20.00,
Woensdag 30 januari 15.00-18.00
Donderdag 7 februari 17.30-20.00

Hacketon
Bijna is het zover woensdag 7 februari vana
13.00-19.00 een deepdive met elkaar in
verschillende onderwerpen

