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Een nieuw jaar is een kans op iets nieuws. Iets nieuws? Jazeker! Want aan het begin van
dit jaar kunnen we zeggen dat we blij zijn met een nieuwe collega. In deze nieuwsbrief
stelt zij zich aan u voor. Verder informeren wij u over een nieuwe leskist. Allemaal nieuwe
zaken dus in het nieuwe jaar. Wij hopen dat het een goed jaar zal worden.

Nieuwe collega
Mijn naam is Margriet
van Galen. Ik heb lang
gewerkt als adviseur en
trainer in de cultuureducatie, vooral voor basisscholen. Bij projecten
over filosoferen met kinderen werkte ik al samen met oblimon, en afgelopen jaar werkte ik mee aan de ontwikkeling van de leskist Sri Lanka. Daarbij kwam mijn achtergrond als dramadocent goed van pas.
Ook heb ik meegewerkt aan een project
rond de openingsviering die de scholen
van de SKOR in Tiel samen jaarlijks organiseren.
Van cultuureducatie naar levensbeschouwing is voor mij niet zo’n grote stap. De
aandacht in scholen gaat de laatste jaren
vooral uit naar taal en rekenen. Voor andere zaken en voor verdieping is steeds
minder tijd. Dat vind ik jammer, want de
brede ontwikkeling van kinderen vind ik
belangrijk. Er is veel beweging in de wereld, die kinderen niet onberoerd laat. Als
school moet je daar wat mee. Door in te
spelen op de actualiteit, maar ook door
kinderen zelf een stem te geven in schoolzaken.
Brede ontwikkeling betekent voor mij; aandacht voor de talenten van elk kind, aandacht voor de maatschappij, voor de ontwikkeling van empathie, waarden en normen. Dat vraagt niet meteen om meer lestijd voor meer vakken, maar vooral om
een antwoord op de vraag hoe je lesinhouden kunt combineren.

Het is belangrijk dat je als school weet wat
je als visie wilt uitdragen. En dat je een
manier vindt die bij de school past om dat
zo goed mogelijk te doen. Daar wil ik
graag bij helpen. Ook denk ik graag mee
bij het ontwikkelen van projecten waarin
meerdere leergebieden samenkomen.

Nieuwe leskist Oost-Afrika

Vanaf 15 februari kunt u bij ons een nieuwe leskist Oost-Afrika huren. Met deze kist
kunt u in de klas van alles ontdekken over
natuur, cultuur, en dagelijks leven in deze
regio. Speciale aandacht is er voor duurzaamheid en klimaatverandering, en voor
conflicten in het gebied en de gevolgen
daarvan voor kinderen. De kist is onder
meer in te zetten bij het komende Vastenaktieproject over Oeganda.
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