Nieuwsbrief

2021
In deze nieuwsbrief
- Terugblik 15-jarig jubileum
- Nieuwe collega
- We gaan verhuizen!
- Filmpje thematafel
- Werven nieuwe mentoren; een nieuw filmpje!
- Appeltje van Oranje: de volgende ronde!
- Rubriek: wie staan er aan het (be)stuur?

School's cool Nijmegen 15 jaar!

We hebben een geslaagde jubileum week achter de rug! Op dinsdag, woensdag en
donderdag hebben onze jongeren zich kunnen uitleven op de bowlingbaan of de
trampolines bij Jumpsquare. Een groot succes! Hier een korte sfeerimpressie!
Vrijdag mochten we iedereen die de afgelopen 15 jaar betrokken is geweest bij
School's cool Nijmegen verwelkomen op het Montessori college, waar we met elkaar
hebben teruggeblikt op de afgelopen jaren, geluisterd naar een toespraak van o.a.
Grete Visser (wethouder onderwijs, welzijn en zorg) en zelfs samen gezongen.
Allemaal heel erg bedankt voor jullie komst!

Nieuwe collega!
Dromen, we doen het allemaal. Al sinds we kind zijn. De een
ziet zichzelf later als piloot door het luchtruim bewegen, terwijl
de ander liever beide benen op de grond houdt, als tandarts.
Ieder kind moet de kans krijgen om deze dromen na te jagen.
Veel kunnen dat alleen, maar er zijn ook kinderen die een
duwtje in de rug nodig hebben. Daar hebben ze ook allemaal
recht op. Dat vind ik het mooie aan School’s cool, we geven
ieder kind gelijke kansen.
Mijn naam is Michael van Baal. Ik ben 26 jaar oud en woon in
Dreumel. Sinds maandag 18 oktober ben ik werkzaam als
Office Manager. Vanuit deze functie zal ik mij als duizendpoot
vooral bezig houden met de administratie, boekhouding en
alles achter de schermen. Naast het werken volg ik de HBOdeeltijdopleiding Bedrijfskunde aan de HAN. Dit is voor mij dus
een mooie kans om het geleerde ook gelijk in de praktijk te
brengen. Ik kijk ernaar uit om mijn steentje bij te dragen aan
het najagen van de dromen.

We gaan verhuizen!
Een nieuwe collega én een nieuwe locatie! Op 17 december pakken wij onze spullen en
vertrekken we naar ons nieuwe adres. Na de kerstvakantie verwachten wij helemaal
over te zijn. Ons nieuwe adres is:

Wezenlaan 71
6531 MK
Nijmegen

Themabijtafel leren studeren
Op 18 oktober vond de eerste thematafel van dit schooljaar plaats. In samenwerking
met het ROC Nijmegen en twee studenten van de Radboud Universiteit, gaven we een
prestentatie over de ontwikkeling van het brein en gaven we een voorbeeld van een
praktische tool die mentoren kunnen gebruiken om hun leerling te helpen plannen.
Heb je de thema avond gemist? Kijk via deze link dan het filmpje terug dat Noa en Silje
maakten.

Werven nieuwe mentoren
Geert van de 'Marketing bus' heeft een nieuw filmpje voor ons gemaakt om o.a. nieuwe
mentoren te werven! Helpen jullie bij het verspreiden hiervan?
Daarnaast willen wij graag een berichtje plaatsen op intranet binnen organisaties. Mocht
je werkzaam zijn binnen een organisatie die gebruik maakt van een gezamenlijk
platform, schroom dan niet onderstaande tekst te delen. Wie weet levert ons dit weer
nieuwe mentoren op!
School’s cool gunt elke leerling een zo fijn mogelijke schoolloopbaan. Om dit voor elkaar te
krijgen zoeken wij bevlogen vrijwilligers die anderhalf uur per week een leerling op het
voortgezet onderwijs willen ondersteunen. Door een leerling een steuntje in de rug te geven bij
o.a. leren leren, het opbouwen van sociale vaardigheden en zelfvertrouwen, kun jij een groot
verschil voor hem/haar maken. We vinden het belangrijk dat je jezelf bent én een gezonde
portie humor en plezier meeneemt, waardoor jullie op een ontspannen manier kunnen
samenwerken. Wil je meer weten of je aanmelden voor een kennismakingsgesprek? Stuur een
mail naar info@schoolscoolnijmegen.nl.

Appeltje van Oranje
Goed nieuws! We zijn door naar de volgende ronde van het Appeltje van Oranje! Het
appeltje van oranje is dé prijs voor succesvolle sociale initiatieven die mensen
betrekken bij onze samenleving.
Van 12 tot en met 21 januari is de stem tiendaagse. Dan zullen we campagne gaan
voeren om zoveel mogelijk stemmen te verzamelen. We hebben jullie hulp t.z.t. hard
nodig, dus we houden jullie op de hoogte!

Wie staan er aan het (be)stuur?
School's cool kent een vrijwillig bestuur. Graag stellen wij ze een voor een aan jullie voor!
Mijn naam is Bert Lunshof en sinds 2013 penningmeester van het bestuur. In de komende
nieuwsbrieven stelt het bestuur zich aan jullie voor.
Al ruim acht jaar mag ik deel uitmaken van deze fijne vrijwilligersorganisatie. Dat we kinderen
wekelijks helpen met een steun in de rug in een hele belangrijke fase van hun leven, maakt
me blij. Goed mee kunnen komen op de middelbare school is in onze maatschappij een
belangrijke voorwaarde voor succes in een vervolgopleiding, en later in het werk. Wij
betekenen veel voor deze kinderen! Dit samen mogen doen met andere (jullie!) bevlogen
vrijwilligers en de kleine staf op het kantoor geeft mij energie. Dan weet ik weer waar ik het
voor doe. Een belangrijke taak voor mij als penningmeester zijn de financiën en het
verwerven en behouden/vergroten van subsidies. Daarbij zijn de bijdragen van de
gemeenten en scholen in ons werkgebied cruciaal. En klopt de begroting? Kunnen we
daarmee doen wat we beogen? En na het jaar, zijn we met de middelen uitgekomen? Hoe
loopt dit gedurende het jaar? Het jaar 2021 gaan we goed doorkomen, mede dankzij extra
subsidies vanuit de gemeenten Nijmegen en Lingewaard. We zijn daar heel blij mee! Een
mooie uitgangspositie voor 2022 en daarna!
In het dagelijks leven ben ik, na gewerkt te hebben in de corporatiewereld, bankwezen en
het voortgezet onderwijs, nu interimmanager in het onderwijs, vooral op het gebied van de
bedrijfsvoering. Ik woon in Nijmegen met mijn vrouw en onze jongste zoon. Het is stil in huis
geworden sinds de oudste twee zijn gaan studeren in Groningen...

