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Lees hier alles over de start van onze nieuwe school..

In deze
nieuwsbrief:
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Leren en leven vanuit intrinsieke motivatie
MET HART VOOR KINDEREN

Lieve lezer, 

Wat leuk dat jij je hebt aangemeld voor onze nieuwsbrief. Op dit moment zijn
we hard aan het werk om de basis te leggen voor onze mooie nieuwe school.
Dat betekent dat we veel overleggen, uitzoeken en navragen bij specialisten.
Voor jullie wellicht een wat saaier traject waarin niet altijd wat leuks te melden
is. Maar inmiddels hebben we wat mooie stappen gezet die we graag met jullie
willen delen. En een prachtige onthulling! 

Missie 
Onze missie is de kinderen de veiligheid te bieden zich op eigen wijze over
de volle breedte van het leven te ontwikkelen. 

Visie 
Kinderen weten en voelen van nature heel goed wat zij willen leren en nodig
hebben. Het gaat eigenlijk vanzelf. Zeker als volwassenen zorgen voor een
stimulerende, inspirerende en veilige omgeving. Wij volgen en begeleiden het
kind zodat het kind kan groeien en zijn of haar eigen identiteit kan
ontwikkelen. We geven de kinderen de ruimte om te leren over alles wat bij
het leven hoort. We geven ze de kans om zichzelf écht te leren kennen. En we
leren ze stilstaan bij en omgaan met emoties. Dit doen wij vanuit verbinding
én vrijheid, waarbij plezier en ruimte voor prutsen een wezenlijk onderdeel
zijn. 
 
Dit kan ons inziens alleen als er volop ruimte en tijd is voor de leerkracht om
het kind te begeleiden. Als er niet gewerkt hoeft te worden met van bovenaf
opgelegde generieke doelen, maar er ook ruimte is om procesmatig te werken.
Het onderwijs draait volgens ons niet om administratie, prestaties, toetsing en
monitoring, maar om het bewandelen van jouw eigen pad vanuit jouw eigen
passies en dromen. Leren door vallen en opstaan. Dit alles met respect voor
en in verbinding met de natuur. 
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Wat zijn onze kernwaarden?
HIER STAAN WE VOOR

Vrijheid. (Ruimte voor je eigen richting.) 
In verbinding. (Met jezelf, de ander en de natuur.) 
Plezier. (Als je er lol in hebt leer je het meest.) 
Prutsen. (Laat de creativiteit maar stromen.) 

We hebben vier kernwaarden vastgesteld. Ze geven ons richting, bij
elke keuze die we maken en straks bij de uitvoering van ons onderwijs.
 

Zoals je ziet vormen de 4 beginletters van de kernwaarden het woord
VIPP. Dat gaat natuurlijk over iedereen die verbonden is aan de school.
We doen dit met z’n allen en ieders bijdrage is belangrijk! 

''Alles dat werkelijk
groots en

inspirerend is, is
gecreëerd door een

individu dat kon
werken in vrijheid''

ALBERT EINSTEIN

Slogan 
De slogan van onze school is: In verbinding op weg.  
Het belangrijkste dat wij de kinderen willen meegeven is dat welke
weg/bestemming ze ook kiezen, zij dit altijd doen vanuit verbinding
met zichtzelf, de ander en de natuur! 
 

De onthulling! 
Tot slot presenteren wij de naam van de school: 

De Wensboom 

Een boom als stevige basis om de wensen en dromen van de kinderen
tot bloei te laten komen. 
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Tot slot
WIL JE OP DE HOOGTE BLI JVEN? 

En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze nieuwsbrief.
Geïnteresseerden kunnen zich altijd aanmelden voor de nieuwsbrief
door een mailtje te sturen naar: contact@dewensboom.info. Wij hopen
snel weer een aantal mooie stappen te kunnen melden aan jullie. 
 
In de tussentijd kun jij ons helpen door zo veel mogelijk mensen te
vertellen over onze school. En ben je iemand of ken je iemand die zijn
of haar expertise in wil zetten voor onze school? Laat het ons weten!
Zo zoeken we nog iemand die goed is in fondsenwerving/crowdfunding
en natuurlijk leerkrachten met lef. Ook zijn wij nog op zoek naar een
locatie. Heb je een concrete tip? Ook dan horen we het graag. 
 
 
Hartelijke groet, 
Esther, Hana, Katja, Maartje en Marloes 

De
Wensboom

 
In verbinding op weg

BEWUST EN NATUURLI JK
ONDERWIJS VOOR

KINDEREN VAN 4-12  JAAR
IN DE GEMEENTE EDE


