Schooljaarverslag 2016-2017 voor ouder(s), verzorger(s) en andere belangstellenden,
Het schooljaar 2016-2017 sluiten we af met een terugblik op de diverse activiteiten die hebben plaatsgevonden.
De eerste schooldag, 29 augustus 2016, is voor iedereen altijd een bijzondere dag. Het is spannend, kinderen zijn
nieuwsgierig naar de juffen en de kinderen in hun groep.
Ook de leerkrachten zijn nieuwsgierig naar hun nieuwe groep. Ze hebben al veel informatie gekregen van de vorige
leerkrachten, maar tijdens de Gouden weken gesprekken met de ouders horen ze veel over de kinderen. Deze
gesprekken zijn zeer waardevol.
Aan het einde van het schooljaar zitten er 275 leerlingen op De Vuurvlinder. Gedurende het schooljaar zijn er niet
alleen kinderen in groep 1 aangemeld, maar ook in de andere groepen zijn er nieuwe klasgenootjes bijgekomen. Een
paar kinderen zijn verhuisd en naar een andere school gegaan of gaan na de zomervakantie naar hun nieuwe school.

Kindcentrum OPwierde
Wat betreft de samenwerking tussen de organisaties in het Kindcentrum maken we kleine stapjes vooruit. Bij de start
van het nieuwe schooljaar zijn er drie organisaties waar we mee samenwerken, CBS de Triangel, peuterspeelzaal
Pinkeltje en kinderopvang Kids2b. Echter, door de wet Harmonisatie, wordt de peuterspeelzaal overgenomen (door
Kids2b) en bleven er nog twee organisaties over.
He Managementteam (MT) van het Kindcentrum heeft een keer per week overleg. Daarnaast is er een keer per maand
overleg met het MT van het Kindcentrum Oling. Ook is er regelmatig overleg met het MT Opwierde en het Beheer
(Jolanda Smit en de conciërges Peter Meurs en Menno Schut). Zaken die hier besproken worden zijn o.a. het
rookbeleid van het Kindcentrum OPwierde en het BHV-plan.
Er zijn twee teambuildingsavonden geweest voor alle medewerkers van het Kindcentrum. Op deze avonden wordt er
o.a. gesproken over wat we al samen doen en hoe we in de toekomst nog meer samen kunnen werken. Bijvoorbeeld
hoe wij het Kindcentrum in de toekomst zien. Het bord met daarop onze ideeën hangt in de hal naast de speellokalen.
De Intern Begeleiders van de organisaties hebben regelmatig overleg met elkaar.
In het Kindcentrum is ook een logopediste aanwezig. Zij behandelt kinderen tijdens en na schooltijd. Fijn dat er de
mogelijkheid is om in de voor het kind vertrouwde omgeving logopedie te kunnen krijgen.
Er is een BHV-team in het Kindcentrum bestaande uit de BHV-ers van alle organisaties. Het Beheer maakt onderdeel
uit van het BHV-team. Alle leden van dit team volgen scholing omtrent BHV en/of EHBO.

Er is een werkgroep Bibliotheek. Samen zorgen de leden van de werkgroep er voor dat de kinderen gestimuleerd
worden om te lezen. Met behulp van ouders loopt de uitleen in de bibliotheek goed en zien de kasten er keurig netjes
uit.

Materialen voor de handvaardigheid worden door de scholen samen aangeschaft.
Voor een aantal kinderen is er Neuro Motorische Training (NMT) in het Kindcentrum. Fijn dat ook de kinderen die dit
nodig hebben binnen het kindcentrum aan deze training kunnen deelnemen.
De Pedagogisch Medewerkers van kinderopvang/peuterspeelzaal en leerkrachten van de onderbouw hebben
regelmatig overleg. Een van de onderwerpen is de doorgaande lijn in de ontwikkeling van 0 tot 6 jaar. Er is een
warme overdracht van peuters die naar de basisschool gaan.
Pedagogisch Medewerkers van Kids2b en leerkrachten van de onderbouw van beide scholen hebben samen de
opleiding “Samen Scholen in het Kindcentrum” gevolgd. Een van de acties is de open-deuren-dag op 2 mei
jongstleden. Alle kinderen hadden de mogelijkheid om door het gehele gebouw te wandelen, te spelen en elkaar te
ontmoeten.

Overleg/organisatie
In onze eigen school vindt er ook regelmatig overleg plaats. Te weten:
- Teamvergaderingen, waarbij het gehele team aanwezig is
- Leerlingenbesprekingen met het gehele team of de leerkracht met de Intern Begeleider
- Bouwvergaderingen (groep 1 en 2, groep 3 en 4, groep 5 t/m 8)
- Het managementteam van De Vuurvlinder zit samen om de tafel
- Commissies voor het organiseren van o.a. Sinterklaas en kerst (in samenwerking met de ouderraad)
Het personeel

Aan het begin van het schooljaar is Marleen Mooi onze nieuwe collega. Zij is de juf van de Kikkervijver samen met Joke
Duursema.
Direct aan het begin van het schooljaar valt Liesbeth Melles, onze Intern Begeleider (IB-er) en leerkracht van
Safariland uit. Linda de Groot neemt de IB-taken over en er is in de eerste weken geen vaste vervanging tot Tessa
Nepperus komt. Tessa werkt een dag en een morgen op De Vuurvlinder en als zij elders een baan voor vijf dagen
aangeboden krijgt, begrijpen wij dat zij De Vuurvlinder gaat verruilen voor een andere school. Gelukkig komt al heel
snel Mariska Boertien en zij blijft tot het eind van het schooljaar.
Het vinden van vervangers is gedurende het gehele schooljaar niet gemakkelijk. Niet altijd is er vervanging en moeten
we roeien met de riemen die we hebben. Samen, als team, hebben we het, op twee keer na, kunnen oplossen.
Complimenten voor de leerkrachten, hoe zij dit weten op te pakken.
Dit schooljaar is Lia Balkema tijdelijk aangesteld als Pedagogisch Medewerker van het Kindcentrum. Zij heeft als
opdracht de verbinding te leggen tussen de partners.. Zij vangt bij de start van een nieuwe Naschoolse Activiteit de
kinderen op, int het geld en geeft de kinderen een glaasje ranja.
In groep 8 is Ciska Koster onze nieuwe tijdelijke collega. In de loop van het schooljaar wordt zij ook de juf van groep 7.
Dat het op deze manier goed werkt, bewijst het feit dat Ciska na de zomervakantie een vaste aanstelling krijgt op de
Vuurvlinder.
Twee startende jonge leerkrachten hebben gedurende het gehele schooljaar ons team versterkt, Eva Pot en Tessa
Puls. Zij kregen samen met andere startende leerkrachten begeleiding vanuit het kwaliteitsteam van Marenland.
Super zoals zij zich hebben ingezet dit schooljaar.
Ook dit schooljaar hebben we weer hulp gehad van vrijwilligers en ouders die helpen bij diverse activiteiten. Zonder
hun hulp zouden we veel activiteiten niet kunnen organiseren.
Op 13 februari zijn alle kinderen van de school getrakteerd i.v.m. mijn 40-jarig jubileum in het onderwijs. Waar blijft
de tijd!?! Een aantal leerlingen van groep 8 heeft geholpen bij het uitdelen van de traktatie.

Op 20 april heeft juf Hilly afscheid genomen van de kleuters van het Konijnenhol. Zij deed dit door hen allemaal uit te
nodigen voor een High Tea in het Konijnenhol. In september nemen wij als school afscheid van haar. Zij is twee dagen
op school en organiseert en geeft samen met de vrijwilligers techniek- en handvaardigheidslessen. Juf Miranda van
Zetten is tot de zomervakantie de juf van het Konijnenhol geweest. Miranda is een bekend gezicht voor ouders,
kinderen en leerkrachten.
Tijdens de viering op 14 juli nemen wij afscheid van Liesbeth Melles en Tessa Puls. Alle groepen hebben iets voor hen
ingestudeerd of iets gemaakt en wensen hen heel veel succes op de nieuwe scholen.
Er zijn sollicitatiegesprekken gesprekken gehouden. Dit betekent dat we ook het volgend schooljaar nieuwe collega’s
krijgen. Ilona Kramer, Kim Leiting en Leoni Janssen (onderwijsassistent) komen ons team versterken.
Inspectie van Onderwijs
Vorig schooljaar is onze school door de Inspectie van het Onderwijs als onvoldoende beoordeeld. Dit was na een
intensief fusietraject een grote teleurstelling. Met z’n allen hebben we onze schouders er onder gezet en zijn we
voorwaarts gegaan. Hebben zaken opgepakt, ondersteuning gehad vanuit de PO Raad en Marenland en het is ons
gelukt om een jaar later een voldoende beoordeling te krijgen. We willen iedereen bedanken die ons hierbij heeft
ondersteund en ons het vertrouwen heeft gegeven dat het ons zou gaan lukken.
Scholing
Ook leerkrachten blijven leren. We hebben als team of individueel scholing(en) gevolgd, bijeenkomsten bijgewoond.
Zoals Woordenschatonderwijs (het vergroten van de woordenschat), Bedrijfshulpverlening (BHV), EHBO, het
technisch lezen, opleiding bevoegdheid tot het geven van gymlessen, beeldend werken, KiVa, PCM (Proces
Communication Model), Samen Scholen in het Kindcentrum en opleiding tot rekencoördinator.
Daarnaast is er de Onderwijsdag van Marenland die alle leerkrachten hebben bijgewoond. De leerkrachten van de
onderbouw zijn naar een inspiratie dag over “Het Jonge Kind” geweest. Vanuit de bibliotheek hebben we als team een
bijeenkomst gehad over het project “ De Schoolschrijver”.

Stagiaires
Ook zijn wij als school een leerplek voor studenten. Wij hebben stagiaires van diverse opleidingen binnen onze school.
- PABO
- Helpende Zorg en Welzijn
- Administratie
- Onderwijsassistent
- Oud-leerlingen op snuffelstage

Informatie
Wij informeren de ouders op diverse manieren:
- Website
- Groepsavond
- Nieuwsbrieven
- Informatie via de mail
- Schoolgids
- Ouderavond
- Informatieboekje voor startende kleuters
- Nieuwsbrief van het Kindcentrum OPwierde
- Marenlandbulletin
Ouders
Ouderbetrokkenheid is voor de school van essentieel belang. Ouders en de leerkrachten zijn samen verantwoordelijk
voor de ontwikkeling van de kinderen. Te weten:
- Starten met de Gouden Weken gesprekken. Op deze avond gaan leerkrachten en ouders in gesprek, waarbij
de ouders zoveel mogelijk vertellen over hun kind(eren)
- De leerkrachten van de groep 1 zijn op huisbezoek geweest
- Op de 10/15 minuten gesprekken informeert de leerkracht de ouders over de vorderingen en het welzijn van
hun kind
- Op de 10/15 minutengesprekken in de groepen 6 t/m 8 wordt er met ouders en leerlingen gesproken over de
vorderingen van de leerling en worden de verwachtingen over de uitstroom naar het VO uitgesproken
- (Voorlopige) Verwijsgesprekken voor de ouders en leerlingen van groep 8
- Een aantal ouders heeft zitting in de Medezeggenschapsraad of de Ouderraad
- Iedere groep heef één of twee groepsouders
- Ook helpen ouders met diverse andere activiteiten, zoals lezen, controle hoofdluis, fluor spoelen, fruit
uitdelen, bibliotheekouders, het rijden en begeleiden van kinderen bij door school georganiseerde
activiteiten
Dit schooljaar hebben we een wensen- en verwachtingenavond gehouden. De opkomst was groot. Ouders zijn
enthousiast en er werden veel tips en tops gegeven. Voor het vormen van een werkgroep meldden zich nauwelijks
ouders aan. In de kleine werkgroep hebben we gebrainstormd over ouderbetrokkenheid en het vergroten hiervan. De
uitkomsten van het Oudertevredenheidsonderzoek zijn hier in meegenomen. Ouderbetrokkenheid; zeker een
onderwerp waar we het volgend schooljaar verder mee aan de slag gaan.

We kunnen niet vaak genoeg zeggen hoe blij we zijn met alle hulp die ons geboden wordt. Niet alleen door ouders,
maar ook door grootouders en andere vrijwilligers. Ook dit jaar is er door het team een Ouderbedankavond
georganiseerd. Op deze avond zetten we deze mensen in het zonnetje.

Zorg
Wij werken op de Vuurvlinder volgens het document Handelings Gericht Werken (HGW). Hierin staat de cyclus van de
zorg voor onze leerlingen omschreven. Kinderen worden in beeld gebracht n.a.v. observaties, kindgesprekken,
toetsanalyses. Leerkrachten stemmen hierop hun onderwijs af.
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Eindopbrengsten
• Onze eindopbrengsten liggen boven de inspectienorm. De leerlingen van groep 8 hebben de eindtoets (IEP)
naar verwachting gemaakt gerelateerd aan de individuele leerling-kenmerken.
• De inhoud en vormgeving van de IEP toets sluit goed aan bij onze leerling populatie.

Gegevens uitstroom VO
Aantal leerlingen dat vanuit groep 7 is uitgestroomd naar het VO
Aantal leerlingen dat vanuit groep 8 is uitgestroomd naar PRO
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Aantal leerlingen dat is uitgestroomd naar het VO: VMBO /GL of TL
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Veiligheid
Voor de veiligheid in en om het Kindcentrum zijn wij samen verantwoordelijk. Veiligheid is een breed begrip. We
hebben het over sociale veiligheid en fysieke veiligheid.
Sociale veiligheid betekent dat kinderen zich veilig voelen op school, dat ze het fijn vinden om naar school te gaan en
dat ze goed in hun vel zitten. En als er iets is, zij terecht kunnen bij hun leerkracht, de vertrouwenspersoon van de
school (Linda de Groot) of de directeur. Volgend schooljaar gaat Linda de opleiding Coördinator Sociale Veiligheid
volgen. Onze school heeft een gedragscoördinator, Jeanine Nepperus. In alle groepen wordt er gewerkt met KiVa. KiVa
is een preventief, schoolbreed programma gericht op het versterken van de sociale veiligheid en het tegengaan van
pesten op basisscholen. KiVa zet in op positieve groepsvorming, stimuleert de sociale vaardigheden en de sociaal
emotionele ontwikkeling van kinderen. Daarmee worden de sociale veiligheid en het pedagogisch klimaat op school
verbeterd. Binnen KiVa ligt de nadruk op de groep als geheel en dus niet op specifieke individuen. Het motto luidt dan
ook ‘‘samen maken wij er een fijne school van!’

Daarnaast is er de fysieke veiligheid. Hierbij denken we aan het plein, het gebouw, maar ook het verkeer rondom het
Kindcentrum.. Samen zorgen we ervoor dat het een veilige omgeving is voor alle kinderen. Het verzoek om te
parkeren op de daarvoor bestemde plekken (parkeerplaats Jumbo en de kiss- en ridezones voor het gebouw) wordt
niet door iedereen opgepakt. Zo ontstaan er gevaarlijke situaties voor de kinderen. Dit heeft regelmatig in de
nieuwsbrief gestaan.
Door het versterken van de woningen in Opwierde rijdt er veel vrachtverkeer door de wijk. De kinderen hebben les
gehad over de “ Dode hoek” van een vrachtauto. Ze hebben zelf in de vrachtauto gezeten om te ervaren wat een
chauffeur ziet. Na de vakantie is er voor de groepen 1 en 2 nog een les van Veilig Verkeer Nederland. I.v.m. ziekte is
deze les dit schooljaar niet door gegaan.
De BHV-ers worden ieder jaar geschoold. De BHV-ers van het Kindcentrum hebben samen met het Beheer (Jolanda
Smit en Peter Meurs en Menno Schut) regelmatig overleg. Er wordt gewerkt aan een nieuw ontruimingsplan en er
worden materialen aangeschaft die de veiligheid van iedereen in het Kindcentrum vergroten.
Tijdens de MR vergaderingen heeft het onderwerp Veiligheid steeds op de agenda gestaan.
Er is een ontruimingsoefening geweest. Iedereen was heel snel uit het gebouw. We kunnen hier met een goed gevoel
op terug kijken.
Projecten
Onze methode Alles-in-1 werkt vanuit thema’s. Dit schooljaar hebben we de volgende thema’s aangeboden:
• Groep 4: Waar is het?/Jij en ik!/Wanneer was dat?/Hoe werkt het?/Wat groeit en bloeit.
• Groep 5-6: Nederland /Prehistorie, Grieken en Romeinen /Vervoer en Verkeer /Voeding /Planten
• Groep 7-8 Amerika, Australië en Antartica / Moderne geschiedenis /Kunst /Mensen
Groep 5 heeft gedurende een gedeelte van het schooljaar iedere maandagmorgen een uur muziekles gehad. Het is een
tweejarig muziekproject “Muziek aan de Basis”. Dit project is een initiatief van “Stichting Muziekeducatie Appingedam
e.o..”. Het project wordt mede mogelijk gemaakt door het fonds Kinderen maken Muziek (onderdeel van het Oranje
Fonds) en diverse andere fondsen. Het project is afgesloten met een concert door alle groep 5 leerlingen van
Appingedam.
De onderbouw werkt vanuit de beleving van de kinderen. Waar willen ze wat over leren, wat willen ze ontdekken,
waar zijn ze nieuwsgierig naar. Deze thema's worden gekozen door de kinderen zelf. Verder heeft de onderbouw
verschillende thema’s samen afgesloten zoals Lente, Pasen en Kriebelbeestjes.

Groep 8
De leerlingen van groep 8 nemen eind van het schooljaar afscheid van obs De Vuurvlinder. Hun basisschooltijd is
voorbij en ze gaan naar het Voortgezet Onderwijs, waar ze ineens weer de jongsten zijn. De overgang naar het VO gaat
niet zomaar. De leerlingen zijn hun hele schoolloopbaan gevolgd met behulp van het leerlingvolgsysteem CITO. N.a.v.
de resultaten en de bevindingen van de groepsleerkrachten wordt er een advies gegeven. Aan het einde van het
schooljaar is de eindtoets IEP afgenomen. De resultaten hiervan worden niet meegenomen in de verwijzing, tenzij er
een heel ander advies uit voortkomt. Ouders maken samen met hun kind de keuze voor de school waar zij heen gaan.
Er is een informatieavond voor de ouders. Hier zijn alle VO scholen uit de regio aanwezig. Daarnaast zijn er open
dagen en meeloopdagen georganiseerd.
Juf Jeanine heeft met de mentoren van het VO een “warme” overdracht van de kinderen. Zaken die van belang zijn bij
de start van het VO worden besproken.
We zijn trots op onze kinderen dat zij een voldoende hebben gehaald op de Eindtoets. Zij hebben hier dan ook hard
aan gewerkt. Een traktatie waard dachten wij. Lekkere taart.

Als afsluiting van hun schoolloopbaan is er een musical, een barbecue en werd hen een rondvaart met de Damsterveer
aangeboden. De leerlingen van groep 8 organiseren samen met hun groepsleerkrachten de laatste schooldag,
bestemd voor alle leerlingen van de school.

NSA
Drie keer per jaar komt er een activiteitenkalender uit. Activiteiten dit jaar zijn o.a. een strandtas ontwerpen, koken,
stempelen, hardlopen, sportmix, Graffiti, kindertheater, kinderyoga, programmeren met Botje Bij. De activiteiten
vinden plaats in het kindcentrum Olingertil en OPwierde en voor alle kinderen van Appingedam.
Kinderen kunnen zich aanmelden door het strookje in de NSA-doos te gooien of via de site van het IVAK.
De deelname aan alle activiteiten is gestegen t.o.v. vorig schooljaar.
We gaan er volgend schooljaar weer voor, zodat er nog meer kinderen zich aanmelden voor de NSA.

Gezonde school
Dit schooljaar is opnieuw het certificaat Gezonde School/Gezond Kindcentrum aangevraagd. We voldoen aan de
eisen die er gesteld worden aan het onderdeel sport en bewegen en hebben het certificaat met bijbehorend bordje
ontvangen.
We vinden het belangrijk dat kinderen veel bewegen en we hebben dan ook meegedaan aan een aantal activiteiten:
• Fitgaaf
• Slim door Gym. Start met een informatieavond voor de ouders van groep 5 een 6
• Voetbaltoernooi in de kerstvakantie in de sporthal van Noorderbreedte met meester André en meester Rick
als begeleiders
• Scholierenloop
• Schoolvoetbaltoernooi in Delfzijl
• Avond4daagse
• Stadsloop
Tijdens de gymlessen werden er diverse clinics gegeven zoals basketbal, judo, voetbal, kleutergym en free running

Aan de Burgemeester Klauckelaan zijn een Pannakooi en fitnessapparaten geplaatst. Hier wordt o.a. tijdens de
gymlessen gebruik van gemaakt.
Wij hebben weer deelgenomen aan EU-schoolfruit, 20 weken lang, 3 keer per week krijgen de kinderen fruit of
groente. Met dank aan de moeders die hebben geholpen bij het snijden, schillen en uitdelen.
Iedere maandagmorgen wordt er fluor gespoeld door de kinderen die zich hiervoor hebben aangemeld. Ook dit
kunnen we doen mede dankzij de hulp van ouders/verzorgers.
Om een nog gezonder Kindcentrum te worden hebben we een protocol Rookvrij Kindcentrum gemaakt. Na de
zomervakantie hoort u hier meer over.

Techniek en Handvaardigheid
Zoals al eerder genoemd, zonder vrijwilligers geen techniek en handvaardigheid. Alle groepen krijgen techniek en
handvaardigheidslessen van hun eigen leerkracht en/of de vrijwilligers. Er worden prachtige dingen gemaakt, die
regelmatig tentoongesteld zijn in de hal van het Kindcentrum.

Activiteiten op het gebied van techniek zijn:
• Technobiel voor groep 6, 7 en 8
• Technics4you
• Lego League: 19 november al weer een nieuw team aangemeld voor de Lego League 2018
• Meccanoid, de robot is overhandigd
• 3Dprinter gekregen en in elkaar gezet
• Op de dinsdagmiddag techniek in de onderboud
•

Acties
Regelmatig worden er acties georganiseerd om de kas van de school te spekken en leuke activiteiten te kunnen doen,
zoals de musical van groep 8 en de laatste schooldag. Jantje Beton loterij, Valentijnstulpenactie, Bags2school en
boekenmarkt zijn voorbeelden van de acties.
We hebben meegedaan aan de acties van de Jumbo en de COOP waarbij we materialen voor het Kindcentrum
OPwierde hebben kunnen aanschaffen. Een groot gedeelte van deze materialen staat in de hal en is te gebruiken door
alle kinderen.
Daarnaast hebben we subsidies ontvangen van de RABO bank, SNS Fonds, NAM en Google. Deze subsidies worden
gebruikt voor de aanschaf van materialen voor technieklessen.
En dan is er nog de inzameling van batterijen, cartridges, pennen en doppen.

Activiteiten
Gedurende het schooljaar hebben er een aantal activiteiten plaatsgevonden. Deze activiteiten zijn terug te vinden in
de nieuwsbrieven of op onze website. De activiteiten zijn:

•
•
•
•

Viering. Iedere vrijdag hebben drie groepen een viering. Ouders en andere belangstellenden zijn van harte
uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn
Groepsavonden. Alle groepen organiseren een groepsavond. Op deze avond wordt er veel informatie gegeven
over het reilen en zeilen in de groep(en) van uw kind(eren)
Waterpret met de brandweer
Djembe-lessen
De schoolfotograaf heeft van alle kinderen en groepen foto’s gemaakt.
Kinderboekenweek met o.a. de voorstelling IVAK ‘Weer of geen weer”

•
•
•
•
•
•
•
•

Lampionnenkijkavond
Sinterklaasfeest
Kerstdiner
Opnames voor het programma LifestyleXperience
Kindergemeenteraad met een gastles
Schoolschrijver met een feestelijke opening en afsluiting. mei
Screening logopediste van de kleuters groep 2
Visles

•
•

•
•
•
•
•
•
•

Tevredenheidsonderzoek
ANWB Streetwise
Voorstelling van het IVAK, met als thema het prentenboek Boer Boris gaat naar zee
Bezoek aan de bibliotheek
Carrouselmiddagen en de afsluiting
Paasactiviteitenochtend
Koningsspelen

•
•
•

4 mei herdenking
Groep 7 en 8 hebben militairen op bezoek. Zij vertellen iets over hun beroep. Kinderen worden geschminkt
De groepen 5 en 6 hebben een excursie naar Reitdiephaven, georganiseerd door het Groninger Landschap

•
•
•
•
•
•
•

De leerlingen van de groepen 6 en 7 hebben de drie lessen” Programmeren kun je leren”
Groep 8 heeft een workshop animatie film maken aangeboden door Museum Stad Appingedam
PO in actie
Bezoek aan de Stadstuin van Appingedam
Bezoek aan de boerderij
schoolreizen/kamp
Het Corsoteam is actief met het organiseren van de corso voor de kinderen van de school. Er is een ontwerp
gemaakt, er wordt gebouwd, geknipt, geplakt, geknutseld. De wagen is nog niet klaar, maar ziet er nu al
prachtig uit. Het team kan trots zijn op het resultaat.

