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Twee nieuwe personeelsleden
Cheyenne Hein is ons team komen versterken voor administratieve en organisatorische
taken. Zij doet dit als stage voor de opleiding Office Assistant van het ROC en is op
maandag, woensdag en donderdag op kantoor.
Inge van der Kolk kent School's cool onder andere als mentor 12+ en is vanaf nu ook
regelmatig op kantoor te zien. Zij gaat Carolien vervangen als programmaleider.
Carolien is inmiddels als docent Nederlands begonnen bij het OBC in Bemmel en werkt
op woensdag en donderdag voor School's cool. Na de zomervakantie gaat ze volledig
stoppen als programmaleider maar ze zal als mentorcoach Lingewaard verbonden
blijven aan de organisatie.
Welkom Cheyenne en Inge.
Op de volgende pagina stellen zij zichzelf voor.

Persoonlijke werving mentoren
Het 'regent' nieuwe aanmeldingen van leerlingen
voor komend schooljaar maar ook voor dit jaar
komen er nog aanmeldingen binnen. Ook is er nog
een aantal leerlingen voor wie we nog geen
passende match hebben kunnen vinden.
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Oproep aan jou
Help je mee werven? Neem een van onderstaande teksten over en plaats het in je
social media groep (App, Insta, FB, Twitter). Of stuur het bericht naar iemand
persoonlijk van wie je vermoedt dat hij of zij een passende mentor zou kunnen zijn.
Leerling Lingewaard
"Voor een jongere in de eerste klas op het OBC in Huissen zijn we met spoed op
zoek naar een mentor die het een uitdaging vindt om een jongere te coachen die
vastloopt met zijn planning in deze voor hem hectische corona-periode. Ben jij een
aanpakker, bereid om eenmaal per week naar Huissen te reizen en sta jij je
mannetje? Dan ben jij degene die voor deze leerling hét verschil kan maken! Voor
meer informatie kun je bellen met Christiane Jennekens: 06-83337092"
Leerling Mondial college
'Voor een jongere in de eerste klas van het Mondial college zijn we met spoed op
zoek naar een jonge en enthousiaste mentor die een kei is in planning en organisatie
én dit ook nog eens weet te combineren met hier en daar een fanatiek potje voetbal.
Mocht je nog niet kunnen voetballen, geen paniek: deze jongere vindt het héél tof als
hij jou ook iets mag leren! Is dit jouw match en denk je dat jij het verschil voor hem
kunt maken? Neem dan voor meer informatie contact op met Christiane Jennekens
via 06-83337092".
Leerling 12+ of 14+
Ben jij die enthousiaste mentor die het verschil kan maken voor een van onze
jongeren? Je hebt een uurtje per week om hem of haar net even dat steuntje in de
rug te geven.. Jij wilt graag iets betekenen voor iemand in het voortgezet onderwijs
en je weet welk talent je hiervoor kunt inzetten. Je staat open voor een leuke
ervaring. Geïnteresseerd?
Ga dan naar: www.schoolscoolnijmegen.nl en meld je aan.

Organisatie 15-jarig jubileum
De vorige jubileum special stond compleet in het teken van ons 15-jarig bestaan. Nu er
voorzichtig versoepelingen worden doorgevoerd en steeds meer mensen zich veiliger
voelen na een vaccinatie, beginnen wij weer aan een uitgebreid feest te denken.
Wie denkt er met ons mee? We nodigen je uit om de enquête in te vullen door op deze
link te klikken.

Rectificatie donatie School's cool Nederland
In de special van vorige maand is ook aandacht besteed aan de grote schenking die
School's cool Nederland mocht ontvangen. Er was een link naar het programma
'Koffietijd' waarin werd bekend gemaakt dat er een bedrag van maar liefst
€200.000,- is gedoneerd door de Vriendenloterij. Per abuis is het in de vorige
berichtgeving toegeschreven aan de stg. Kinderpostzegels.

Tijdens een platformbijeenkomst was het onderwerp dan ook: 'Hoe gaan wij dit bedrag zo
goed mogelijk gebruiken om een verschil voor al die jongeren te kunnen maken, nu en in
de toekomst? Vanuit de verschillende vestigingen werd hierover gesproken.

Save the date - strategiebijeenkomst School's cool Nijmegen
Op woensdag 16 juni organiseren we bij Einder communicatie een
strategiebijeenkomst om na te denken over de toekomst van School's cool Nijmegen.
Waar staan we? Hoe gaan we verder? Hoe profileren we onszelf?
Mocht je geïnteresseerd zijn in deelname aan deze bijeenkomst met bestuur, team en
mentorcoaches meld je dan aan via deze link.

Meivakantie
We zijn er even tussenuit. Het kantoor is gesloten van maandag 3 mei tot en met
zondag 9 mei. Een fijne vakantie gewenst!
En mocht je je vervelen of nog leuke activiteiten zoeken, kijk dan een hier.
Tijd om leuke dingen te gaan ondernemen. En om op te laden. Leuke tips om een dagje in te
vullen met je leerlinge of doe inspiratie op voor het laatste kwartaal van dit schooljaar.

