21-07-2020

Beste vrijwilligers,
Deze Nieuwsbrief no 5 is de laatste van dit schooljaar. Gelukkig hebben we na de
versoepeling van de Corona-regels toch nog een 3-tal leuke activiteiten in onze
KOOKschool mogen organiseren. Verder is er hard doorgewerkt aan de buitenplaats, de
bloembakken zijn bijna klaar en inmiddels is het hekwerk geplaatst.
Bijgesloten vind je de planning en het rooster voor het schooljaar 2020-2021.

❖ You tube KKS filmpjes :
Alle 12 filmpjes zijn nu klaar. Met heel veel dank aan Mimi, Rick en Karin!
Wil je de filmpjes nog eens bekijken : hieronder de ‘playlist’ van alle filmpjes.
https://www.youtube.com/playlist?list=PLotBwE9scxpOd3b28xqxDzHGiRSyG_YVP&feature=share
Nogmaals vragen wij jullie vriendelijk om je te ‘abonneren’ / als we nl. tenminste 100 abonnees
hebben dan wordt de verbinding makkelijker! Als je een filmpje download zie je automatisch de knop
Abonneren : er op drukken, inloggen met je eigen account en klaar!!

❖ Koffie ochtend vrijwilligers :
Uiteindelijk hebben we zo’n 15 vrijwilligers weer mogen ontmoeten op de door ons
voorgestelde koffie-ochtend. We konden lekker buiten zitten en zijn verwend met vlaai en
een heerlijk baksel uit de koker van Mimi! Wat gezellig toch om elkaar na zo’n lange tijd
weer eens te zien en bij te kunnen kletsen!

❖ Afscheid enkele vrijwilligers
Joan : heeft tot onze grote, grote spijt besloten even afstand te nemen van de KKS. Zijn
gecombineerde werkload bij Kl-IK én de KKS is toch een behoorlijke belasting geweest.
Hij wil even tot rust komen, maar heeft beloofd ons niet uit het oog te verliezen. Wij
verliezen in hem een enorme toegewijde steunpilaar, maar vooral een hartelijk en
betrokken teamplayer : vanaf het begin op de nieuwe locatie heeft hij ons te allen tijde
bijgestaan en mede de structuur helpen opbouwen : wij zullen hem echt ongelooflijk
missen. Wij wensen hem veel sterkte en gunnen hem alvast een heerlijke
zomervakantie.
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Karel : heeft ons totaal verrast met zijn beslissing om een nieuw vrijwilligers traject aan te
gaan. Hij gaat zijn kwaliteiten geven aan Kr8tig in Weert waar hij met een doelgroep gaat
werken die hem nader aan het hart ligt (leeftijd 16-20 jr). Karel wil wel betrokken blijven
als we de commerciële kant gestalte gaan geven : hij wil zijn expertise graag met ons
delen om de toekomstige ‘workshops’ te ontwikkelen en te geven. Ook voor hem geldt :
we gaan hem missen! Maar snappen oprecht dat hij deze keuze heeft gemaakt.

Voor beiden een zeer begrijpelijke keuze, voor ons een nieuwe uitdaging om op zoek te
gaan naar vergelijkbare vervangers.???? Hmmmm ….Dat zal nog een hele klus worden!
Wij zullen als we eenmaal volledig opgestart zijn een gelegenheid plannen om van de 3
heren volwaardig afscheid te nemen.

❖ Kookstudio
We hebben nog een 3-tal activiteiten mogen organiseren in onze school :
•

voor groep 8 van onze nieuwe deelnemer (2020-2021) BS Patricius uit Echt. In 2
geslaagde bijeenkomsten (vanwege de te respecteren afstand) hebben de
kinderen een heerlijke 4 gangen lunch gemaakt en samen opgegeten. Ook
hiervoor hebben we al gebruik kunnen maken van de nog te realiseren
Buitenplaats.

Effe uitpuffen!!!
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Kinderen, leerkrachten en
begeleiders SUPER-enthousiast!

•

Voorbereiding voor de BBQ op het Galafeest van BS In ’t Park, door groep 8 op
2-7 j.l.. Hiervoor is in overleg met meester Maurice besloten ‘op inschrijving’ met
een paar ‘koks’ een meeting te organiseren waarin besproken werd : wat er
gemaakt zou worden. Uiteindelijk waren er 11 koks! En de planning klonk als een
klok! : té veel om op te noemen. Op de dag van het Gala / op 2-7 mocht de groep
eerder weg van school, werd de groep op onze school verwelkomd door een door
Marie-José en Cécile voorbereide lunch en daarna rap de handjes uit de
mouwen, want er was een mega lijst samengesteld!!!.

De 11 koks van
BS In ‘t Park
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Onder begeleiding van Mimi,
Guus, Marie-José, en Cécile is
er een keur aan gerechten
voorbereid voor de BBQ van
het Galafeest van BS In ´t Park.

Het eindresultaat mag er zijn!

We hebben veel complimenten van ouders en leerkrachten in ontvangst mogen nemen
voor deze geslaagde happening.

Fase 2 : Realisatie Moestuin en Buitenspeelplaats
Inmiddels is het hekwerk geplaatst dankzij de bijdrage van Jong Leren Eten!!!

Fantastisch dat zij ons hierin hebben ondersteund!
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Het achterste hekwerk inmiddels voorzien van
vlechtwerk, ‘n nauwkeurig karweitje ter hand genomen
door Guus en Els ( mét uitzicht voor de zeer
gewaardeerde en geïnteresseerde buren!)

Ook de moesbakken zijn nu bijna ‘gebruiksklaar’
: Guus heeft ze voorzien van een verhoogde
bak, worteldoek en een mooie afgewerkte,
veilige rand. In September gaan we over tot
vullen en de Buitenplaats aankleden!!!
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❖ Planning nieuwe school jaar 2020/2021:

Planning Nieuwe schooljaar : Als tav. Covid-19 alles goed blijft gaan, starten we in het
nieuwe schooljaar met 3 Basis Scholen, dat betekent 2 dagdelen. We gaan uitbreiden
naar de dinsdag ochtend. En gelukkig is het aantal nieuwe vrijwilligers ook uitgebreid!
Een hartelijk welkom voor : Lou, Ans, Nel, Margriet en Wilma!
Wij starten dit schooljaar met 2 TRAIN de TRAINER bijeenkomsten : 1 voor de
vrijwilligers Theorie en 1 (op 2 verschillende data) voor de vrijwilligers Praktijk.
Data :
Train de Trainer :
Dinsdag

22 September

09.30 uur – 12.00 uur

TdT Praktijk

Woensdag

23 September

09.30 uur – 12.00 uur

TdT Praktijk

Dinsdag

29 September

09.30 uur – 12.00 uur

TdT Theorie

Graag van te voren opgeven of we op je aanwezigheid mogen rekenen en/of voor welke
datum je kiest.

Start Onderwijs :
Dinsdag

06 Oktober

Zie voor uitgebreide jaarplanning bijgevoegd document. Indien je hier nog vragen of
opmerkingen op hebt : mail naar Karin: karin.kamps@menswel.nl

Namens Karin wens ik jullie allemaal een hele fijne vakantie en graag tot de 1e
bijeenkomst eind September.
Jorianne

(In Augustus zijn wij niet bereikbaar, daarna weer wel : Karin 0631913463 – Jorianne 0651034037 Stan : 0651522562).
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