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School's cool feliciteert al
haar leerlingen die geslaagd
zijn!
Het was een apart jaar met
bijzondere examenregels.
'Waar heb jij je duim op
gelegd? '
Geniet van de vakantie.

School's cool N megen v ftien jaar
Feestweek in oktober
Op 20 maart heeft iedereen een feestelijke kaart ontvangen waarin we ons 15-jarig
jubileum aankondigden. Vanwege de coronarestricties hadden we ervoor gekozen om het
werkelijke evenement in het najaar te gaan organiseren.
Goed nieuws: FEEST. Het gaat gebeuren!!! En wel in de week van 4 tot en met 8 oktober.
Op woensdag 6 en donderdag 7 oktober gaan we leuk uitpakken met de mentorleerlingactiviteit. We hebben van de Rotaryclub Rijk van Nijmegen een mooi bedrag
gekregen om dit te organiseren. Samen met je leerling kun je gaan bowlen en/of puzzelen
in een escaperoom. Het wordt vast een leuk uitje .
Op vrijdag 8 oktober gaan we feestvieren vanaf vier uur in de middag tot ongeveer acht
uur 's avonds. We zijn nog bezig met de vormgeving en de locatie, maar een FEEST wordt
het.
In een volgende nieuwsbrief en persoonlijke e-mail volgt meer gedetailleerde informatie.

Hello, goodbye.......
Een kleine twee jaar geleden heb ik Susan Broens als programmaleider opgevolgd en
inmiddels het stokje weer doorgegeven aan Inge van der Kolk. Zo snel kan het gaan.
Ik heb een mooie tijd beleefd bij School's cool met de
nodige reuring. Verhuizing, personele wisselingen en
coronamaatregelen, never a dull moment. Ik heb ervan
genoten maar mijn passie is toch het onderwijs en lesgeven.
Sinds Pasen sta ik weer met 'de voeten in de klei' als docent
Nederlands op het OBC in Bemmel, waar ik na de
zomervakantie mag blijven. Als mentorcoach blijf ik
verbonden met School's cool en tijdens het feest in oktober
ben ik zeker van de partij.
Foto: Cheyenne Hein - stagiaire
Bedankt voor de prettige ontmoetingen en gezellige samenwerking. En voor jullie
superleuke verrassing collega's en mentorcoaches tijdens de zomerafsluiting.
Liefs Carolien.

Terugblik themabijeenkomst 16 juni
Woensdag 16 juni was er een themabijeenkomst gepland voor bestuur, mentorcoaches en
belangstellenden. Voor de eerste keer in lange tijd kwamen we weer met een groep bij
elkaar en wat was het fijn om dit fysiek te kunnen doen!
Eén van onze oud-leerlingen trapte de bijeenkomst af. Hij sprak met lovende woorden over
zijn mentor én School’s cool. Altijd leuk om te horen; dit is waar we het uiteindelijk voor
doen! Vervolgens gaf Teun (Einder Communicatie) ons wat tips over hoe we nieuwe
mentoren en fondsen konden werven, waarna we in twee groepen praktisch aan de slag
gingen.
Aan de hand van verschillende werkvormen, zijn er ideeën geopperd en werden concrete
afspraken gemaakt. Zo zou iedereen een aantal mensen in zijn/haar netwerk persoonlijk
benaderen en zijn de eerste contacten met potentiële fondsen gelegd.
Ondertussen hebben we de afgelopen twee maanden al 25 nieuwe mentoren welkom
mogen heten. We zijn nog op zoek naar zo’n negen mentoren die met een uur in de week
het verschil kunnen maken! Mocht je nog mensen kennen, stel ze gerust aan ons voor* 😊
Bedankt voor jullie komst. Met dit enthousiasme belooft het weer een mooi schooljaar te
gaan worden!
Inge van der Kolk, 14+ programmaleider.
*link naar Padlet voor acties

Oproep vrijwillige mentoren
In navolging op de acties van de
themabijeenkomst had
Christiane een oproep geplaatst
in de buurtapp 'Next Door'. Dit
werd opgepikt door een
journalist van radio-omroep
RN7 die op zondag 11 juli een
leuk interview heeft gehad met
teamleider Femke Spoeltman.
Het fragment is terug te
luisteren via radio gemist vanaf
33.00 minuten.

Interviewfragment met Femke

Ben jij onze ambassadeur?
De persoonlijke benadering werkt vaak het beste is onze ervaring. Wil jij in jouw
kennissenkring nog eens een oproep doen voor vrijwillige mentoren of mentorcoaches?
Je kunt ook een bericht plaatsen op je eigen social media of berichten van School's cool
Nijmegen via Whatsapp, FB, Instagram of LinkedIn delen in je eigen groepen.
We gunnen ieder kind een passende mentor en dan is het fijn als er voldoende keuze is.

Mediatheek
Na de verhuizing naar ons nieuwe kantoor lag de mediatheek er op zijn zachtst
uitgedrukt nogal chaotisch bij. Stapels boeken, spellen en coachkaarten waren her en
der bij elkaar gezet, ook al had Ineke Hadderich het nog enigszins in banen proberen te
leiden.
Gelukkig is vrijwilliger Rob Weenink inmiddels een paar keer langs geweest om een en
ander (letterlijk) recht te zetten.
Materiaal terugbrengen
Er blijken nog steeds boeken en materialen bij mentoren of leerlingen te zijn. Rob stuurt
na verloop van de uitleendatum een mail naar de betrokken mentoren met het verzoek
de ontbrekende spullen te retourneren.
Hierbij ook in deze nieuwsbrief de oproep om ervoor te zorgen dat alle boeken en
materialen weer terug op hun plek komen. Het kantoor is nog open tot en met
woensdag 21 juli. Na ons zomerreces kun je weer terecht vanaf 1 september.

Good practice
Heb je materiaal op een zinvolle of leuke
manier kunnen inzetten, of heb je sowieso
goede ideeën om boeken, spellen of
coachkaarten in te zetten? Laat het ons dan
via de mail weten.

We zetten deze suggesties graag in onze digitale mediatheek.

Bedankt
Mentoren, mentorcoaches en andere
vrijwilligers, zonder jullie is er geen
School's cool.
Hartelijk bedankt voor jullie geduld, inzet
en enthousiasme.
#hartvoordezaak

Een heel fijne vakantie en tot volgend schooljaar!

Foto: Cheyenne Hein - stagiaire

Voorbereiding op de brugklas
https://wijzeroverdebasisschool.nl/23-handige-tips-voor-de-brugklas/

- Save the date: week 40 jubileumweek!

AGENDA

6 en 7 oktober mentor-leerlingactiviteiten
8 oktober groot feest van 16.00 uur tot 20.00 uur

- Zomervakantie kantoor School's cool : 21 juli tot 1 sept

