In dit nummer
1 Herfst

Herfst

2 Startgesprekken

Beste ouders, leerlingen

3 Naturalis

De herfst is er nu dan officieel, zelfs het weer doet mee. Wij
kijken terug op een goed begin van het schooljaar. Wij hebben
er weer fantastische leerlingen bij en samen met de leerlingen
die er al waren zijn wij nu een school met een bovenbouw.
Verheugd waren wij om jullie, ouders, in groten getale te
ontvangen op de ouderavond.
Zoals jullie gezien hebben zijn wij druk bezig om eindelijk ook
sfeer in de ruimten van de verbouwde school aan te brengen.
We hebben al een prachtige ‘Huiskamer’, een stilte werkplek
voor het groene leerplein, de andere drie leerpleinen en ook de
kantine zijn nu aan de beurt. H
Het belooft prachtig, sfeervol en gericht op prettig leren en
werken te worden.

4 Leerpleinen
5 Klimaatstaking

Ik kan niet wachten;-)
Voor nu, een hartelijke groet,
Camyre

Naturalis
Naturalis is vernieuwd en heeft een aantal
nieuwe rondleidingen en educatieve
programma’s ontwikkeld. Dankzij onze
Aafke, die nu heerlijk thuis is om te genieten
van prachtige pasgeboren Guusje, hebben
wij de mogelijkheid gekregen om deze
programma’s te testen.
Maandag 30-09 kunnen 36 leerlingen klas 1
mee naar Leiden. Wij hebben een
inschrijflijst gemaakt en via de mail kunnen
wij de eerste 36 leerlingen meenemen.
Vrijdag 4-10 gaan alle leerlingen van klas 2
en 3 naar Naturalis.
Graag voor de leerlingen die naar Naturalis
gaan een opgeladen OV-kaart en een
lunchpakketje meegeven.

Startgesprekken
In de jaaragenda staat in deze periode
aangegeven dat wij de startgesprekken
met ouders, leerling en coach hebben. Nog
niet alle gesprekken zijn geweest, mocht je
nog niet geweest zijn dan zal dat spoedig
zijn. Als je onverhoopt nog niets gehoord
hebt, laat het dan even weten. In deze
gesprekken wordt zowel de start van het
schooljaar besproken als de doelen die de
leerlingen voor ogen hebben..

Leerpleinen
Dit jaar hebben wij vanwege de uitbreiding
natuurlijk een nieuwe indeling van de
leerpleinen moeten maken. Voor Leerplein
groen was dat niet ingewikkeld, want dat zijn
de leerlingen die goeddeels met leerstof vanaf
eind klas 2 bezig zijn, met andere woorden de
derde en vierdejaars.
De andere leerpleinen hebben wij ingedeeld
met oog voor verdeling 7,8, 1 en 2 en jongens
meisjes. Voor sommige leerlingen is het even
wennen aan een nieuwe samenstelling.
Wij hebben uiteraard ook gekeken naar
combinaties die het werken bevorderen.
Wij hebben nu de afgelopen weken een aantal
wisselingen en ruilen toegepast omdat dat de
werksfeer ten goede komt, ook hebben wij
daarin proberen te kijken naar wat werkt voor
alle partijen.
Nu is het moment aangekomen dat wij geen ruil
of wisseling meer toepassen. Samen gaan wij nu
de tijd nemen om er een mooi en fijn leerplein
van maken.
Soms lijkt iets in het begin onoverkomelijk maar
valt het later enorm mee… wennen en landen
kost tijd.

Maius en SH- beleven
Zoals aangegeven op de ouderavond hebben
wij een drietal data waarop wij een korte maius
vorolichting geven. Gisteren was de eerste. Het
was ook voor ons prettig om met een klein
groepje ouders te praten over ons onderwijs en
onze software-programma. De feedback en
andere geluiden zijn meteen onderwerp van
gesprek binnen ons team. Samen maken wij
onderwijs en leren wij van en met elkaar.
Woensdag 30 oktober organiseren wij weer een
Open Huis voor ouders van onze zittende
leelringen. In overleg met je kind ben je van
harte welkom om gewoon eens rond te kijken
op SH. Wij doen niets anders dan dat wij
normaal doen.
Van 9.00- 11.00.

Klimaatstaking
Het kan jullie niet ontgaan zijn: de grote Klimaat Conferentie in NY met de Verenigde naties.
Fantatsich hoe een jongere als Gretha zich laat horen over haar toekomst en haar dromen. Mooi om
te zien hoe jongeren strijden voor een betere en gezondere wereld. Daar werken wij graag aan
mee, sterker nog, dat stimuleren wij van harte op Spring High.
Vrijdag is er een wereldwijde Klimaatstaking en leelringen van ons die naar Den Haag willen krijgen
van met jullie toestemming ook die van ons.
Graag voor donderdag een mailtje naar info@springhigh.nl
met jullie toestemming.
De leerlingen kunnen dan om 11.00 van school vertrekken naar Den Haag.

