10-05-2021

Beste vrijwilligers,
Ongelooflijk om te zien dat de laatste Nieuwsbrief bijna 1 jaar geleden is geschreven.
Corona heeft behoorlijk huisgehouden, de KinderKOOKschool heeft zeggen en schrijven
een paar weken gedraaid, waarna volledige sluiting en ook de rest van het schooljaar zal
verloren gaan. Gelukkig mogen we voorzichtig gaan denken over de herstart in het
nieuwe schooljaar, de 3 deelnemende scholen van vorig jaar willen graag weer
meedoen.
Zodra de planning en het rooster klaar zijn, ontvangen jullie deze. Aangezien het zuiden
pas laat vakantie krijgt, verwachten wij rond oktober de draad weer op te kunnen pakken.

❖ Ondersteuning Secretariaat en Werkgroepen :
De werkgroepen PREP en M&R zijn ondertussen flink gevorderd met hun werk. Er zijn
nieuwe recepten uitgeprobeerd en de planning voor de menu’s is voor het nieuwe
schooljaar bijna klaar.
Inmiddels wordt het secretariaat stevig ondersteund door Yvonne Buys :

Er is ook een nieuwe werkgroep gevormd : HR & PR.
HR: Yvonne zal de aanvragen voor de VOG’s op zich nemen. Zij zal iedere vrijwilliger
informeren en begeleiden in de aanvraag. Daarna worden ook de ‘vrijwilligersovereenkomsten’ ter hand genomen.
PR: Yvonne ondersteunt mij ook in allerlei PR aktiviteiten, brieven, flyers en gesprekken,
ook onderhoudt zij onze FBpagina en de Website.
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Daarnaast komt Esther Gouder de Beauregard de KKS weer ondersteunen. Zij zal onze
vaste fotografe worden en zal Yvonne assisteren met de FBpagina en de Website.
Esther stelt zich zelf voor :
Mede initiatiefnemer en contactpersoon tijdens het Pilot in 2018.
In 2018 was ik betrokken bij "Susteren Bruist", een groep enthousiaste
vrijwilligers die initiatieven ontplooide om verschillende groepen en
ideeën op allerlei gebied in de gemeente Susteren vorm te geven.
Toen Karin Kamps mij vroeg of een project om met kinderen te gaan
koken iets voor ons was, was ik meteen zeer enthousiast. Als
ouderraadslid van Openbare Basisschool De Springdonk in Susteren was ik
nauw betrokken bij de school en het team van leerkrachten, en zodoende
kon ik de link zijn tussen de eerste school in de Pilot en de KinderKook
School.
In de Pilotfase heb ik de wekelijkse boodschappen voor mijn rekening
genomen. Verder ben ik betrokken geweest bij de inrichting van de mooie
nieuwe locatie.
Nu ben ik mede verantwoordelijk voor de foto's en ander beeldmateriaal
voor de website en sociale media kanalen.
Ik ben erg blij en trots dat ik vanaf het begin een onderdeel ben geweest
in dit bijzondere project!

Ondertussen hebben wij ook extra ondersteuning gekregen van de St. Menswel : met
ondersteuning van Guus wordt er momenteel een Vlucht- en Veiligheidsplan gemaakt.
De volgende week zal dit getoetst worden door een externe expert.
Tenslotte : de werkgroep Moes- en Kruidentuin is flink aan de slag gegaan. We hebben
ondersteuning gekregen van het IKL. Een van de architecten heeft een tekening
gemaakt en een plan van aanpak (beiden gesubsidieerd). Nu zijn we bezig met het
bespreken van offertes die zijn opgevraagd. Als we het allemaal zouden kunnen
realiseren zou dat een ongelooflijk toegevoegde waarde zijn voor de KKS (wordt
vervolgd). Deze week worden de plannen en de offertes toegelicht door de externe
partijen aan het Bestuur.

❖ Bijeenkomst vrijwilligers :
Wij zouden het heel gezellig vinden, ervan uitgaande dat we tegen de zomer in ieder
geval allemaal gevaccineerd zijn en de regels het toelaten, als afstuiting van dit rare
schooljaar, elkaar weer eens echt te ontmoeten. We denken aan een ‘doe-middag’ met
een gezellige afsluiting. Wordt vervolgd!
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❖ Bestuur | Vertrouwens persoon:
De voorzitter van het Bestuur is gestopt met zijn functie. Momenteel beraadt het Bestuur
zich over een herverdeling van taken. Mogelijk worden in de toekomst nieuwe vacatures
uitgezet.

Een van de voorwaarden ter verkrijging van gratis VOG’s is de aanstelling van een zgn.
Vertrouwenspersoon. Wij zijn heel blij om jullie te kunnen voorstellen aan de heer Jean
Knols, hij stelt zichzelf hieronder kort voor :

Mijn naam is Jean Knols. Ik ben door Jorianne benaderd om binnen de
KinderKOOkschool de vacature van vertrouwenspersoon op te vullen.
Deze functie past voortreffelijk bij mijn beroepsverleden. Ik heb 40 jaar
in het onderwijs gewerkt als docent Levensbeschouwing, decaan en
counselor. Met name de laatste functie past goed bij de rol van
vertrouwenspersoon.
Ik hoop van harte, dat ik, indien nodig, een bijdrage mag leveren aan
een sfeer van veiligheid en openheid binnen de KinderKOOkschool
Graag kom ik me persoonlijk aan de vrijwilligers en leerkrachten
voorstellen.

❖ Kookstudio
Naast de weken waarin we het lesprogramma hebben kunnen draaien, zijn er nog 2 tryouts geweest: in de vorm van Kinderfeestjes.
De 1e was een echte verjaardag met een groepje van 5 vriendjes en vriendinnetjes van
10 jaar. De 2e was een gemengde groep: enkele kleinkinderen van een aantal
vrijwilligers van de werkgroep. Dit was heel pittig: omdat alle kinderen allemaal vreemd
waren voor elkaar en van verschillende leeftijden! We hebben veel geleerd en verheugen
ons om straks deze mogelijkheid aan te bieden, ook aan niet-draagkrachtige ouders,
middels een extra subsidie van de Gemeente Echt-Susteren(zie voor extra informatie:
www.kinderkookschool.nl
We zijn in de gelukkige omstandigheid geweest dat we extra apparatuur hebben kunnen
aanschaffen: een fantastische ijsmachine, een keukenmachine, een Magimix klein én
een droogoven! Zodra het weer kan zullen er workshops voor de vrijwilligers
georganiseerd worden om ook de nieuwe machines alvast eens uit te proberen.

Hartelijke groet en vooral: blijf gezond!
Jorianne
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