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Nieuwsbrief juni 2017
Hierbij ontvangt u, als betrokkenen bij de weekendschool "Toppers op Zondag" in Twente, de
Nieuwsbrief van juni 2017.

 Het weekendschooljaar is inmiddels afgesloten met presentaties in alle groepen en de kinderen
hebben een certificaat van deelname ontvangen.

 Na de zomervakantie starten we weer met 1e jaargroepen in Almelo, Enschede en Hengelo.
 Tevens starten er twee 2e jaargroepen Talentontwikkeling. Ook zullen een aantal kinderen deelnemen

aan het buddytraject.

Van de voorzitter: Michel ten Hag
Inmiddels ligt er weer een schooljaar achter ons. Voor een
groeiende groep kinderen uit minder kansrijke omgevingen
hebben wij een uitdagend programma weten te bieden. Op een
ambitieuze wijze hebben de kinderen dit ingevuld en er is
nauwelijks sprake geweest van uitval. Deze mooie resultaten
vergroten ook de ambitie van “Toppers op Zondag”. In het
komende schooljaar zullen we uitbreiden met een groep in
Glanerbrug, mede mogelijk gemaakt door een extra bijdrage van
de gemeente Enschede.
Naast de reguliere weekendschool, zoals wij die in het
afgelopen decennium hebben opgezet met een programma
Horizonverbreding voor de groepen 7 van het basisonderwijs en
een tweedejaarstraject Talentontwikkeling daaropvolgend, gaan
wij de verbinding zoeken met het reguliere onderwijs. Bij “’t
Lang”  (na de naamswijziging “De Zuidsprong” geheten) in de
Wesselerbrink, gaan wij in samenwerking met de school een
verlengd middagprogramma bieden op een door de weekse
dag. We gaan in de vorm van Horizonverbreding en ook
Talentontwikkeling, de kinderen helpen in hun zoektocht op weg
naar het voortgezette onderwijs.  
 
Lees verder
 

Even voorstellen: Nicole Bruggeman
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Mijn naam is Nicole Bruggeman. Ik ben 22 jaar oud en woon bij
mijn ouders in Almelo. Ik ben afgelopen jaar afgestudeerd aan
de Pabo in Enschede. Naast mijn werk bij de weekendschool,
waar ik dit schooljaar coach ben geweest van de groep Almelo
1, werk ik 4 dagen in de week op de Christelijke Jenaplanschool
de Zegge in Almelo.
 
Lees verder

Even voorstellen: Elke Dusuktas-Meijer
Mijn naam is Elke Dusuktas-Meijer, 26 jaar en woonachtig in
Almelo. Ik volg op dit moment de lerarenopleiding in Enschede,
waar ik bijna klaar mee ben en val daarnaast parttime in als
leerkracht op een basisschool in Enschede. Mijn hobby’s zijn:
boeken lezen, shoppen en uit eten gaan met vrienden.
Op de weekendschool werk ik als ‘coach’ van de groep in
Hengelo. Ik organiseer daar verschillende activiteiten voor
kinderen uit groep 7 van meerdere basisscholen.
 
Lees verder

Buddytraject bij de weekendschool
Zoals bekend biedt de weekendschool kinderen de mogelijkheid
hun horizon te verbreden en hun talenten te ontwikkelen. Dat
doen we in de vorm van twee schooljaren. Het 1e jaar noemen
we Horizonverbreding en is bestemd voor kinderen uit groep 7
van de basisscholen; het 2e jaar heet Talentontwikkeling  en is
bedoeld voor die kinderen uit het 1e jaar die gemotiveerd zijn
een 2e jaar deel te nemen aan de weekendschool. In dit 2e jaar
vindt er meer verdieping plaats. De kinderen zitten dan in groep
8.
Na het jaar Talentontwikkeling is er nog de mogelijkheid om een
buddytraject te volgen. Tijdens het buddytraject worden de
kinderen gekoppeld aan een buddy ( volwassene).
 
Lees verder

Thema Recht
In januari 2017 heeft in de 2 groepen Talentontwikkeling het
thema "Recht" plaatsgevonden.

 Dit thema is ontwikkeld en uitgevoerd in samenwerking met de
rechtbank in Almelo en het Politie Arrestantenteam Twente
(PAT).

 
Dag 1: Aan het einde van deze dag weten de kinderen wat het
PAT is en hoe ze te werk gaan.

 Zondag 15 januari zijn we gestart met het thema “Recht”. We
waren deze dag te gast bij het PAT in Borne. Daar is het Politie
Arrestantencomplex Twente. Hier kregen we een fantastische
rondleiding door het gebouw. We mochten een kijkje nemen in
de diverse cellen en op de buitenplaats. Alles werd precies
uitgelegd en men liet alles zien, vanaf het moment dat er een
arrestant binnenkomt. Ook mochten de kinderen een eigen
vingerafdruk laten maken.  Het was een leuke en spannende
dag. Al met al een geslaagd begin van het nieuwe thema
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“Recht”.
 

Lees verder

Heeft u vragen over de
weekendschool of wilt u sponsor
worden? Bel dan met Ans Rotting

 (06 2007 9511) of kijk op
www.toppersopzondag.nl

Contact
Stichting Weekendschool

 “Toppers Op Zondag”
 in Twente

 Contactadres:
 Bouwhuishorst 15

 7531 EX Enschede

Wanneer u deze nieuwsbrief niet langer wilt ontvangen kunt u zich hier afmelden.
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