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Externe boodschappen voor leerl ingen & ouders

Lieve ouders,

Daar gaan we weer! De meeste kinderen weer thuis. Al is het niet onbekend voor
hen en z�n w� inmiddels gelukkig ook goed thuis in het online begeleiden van
kinderen, het bl�ft een ongewone situatie. Want school is zoveel meer dan les
kr�gen. Kinderen leren er juist ook om zichzelf te spiegelen aan een ander,
conflictjes op te lossen en teleurstelling in vriendschappen verwerken. Ook leren
ze omgaan met een docent die hen niet ziet, begr�pt of omarmt, of zich aan hen
ergert. Ze leren er samenwerken, teams te vormen, elkaar te accepteren met alle
unieke eigenaardigheden en ze worden er groot. Dat ligt nu weer even stil. En al
weten we allemaal dat elke crisis een einde heeft en er weer een hele mooie
periode zal volgen...dat l�kt nu voor sommigen heel ver weg of zelfs ondenkbaar.
We willen jullie en jullie kinderen laten weten dat w� er, ook in uitdagende
t�den, of misschien zelfs juist in uitdagende t�den, gewoon voor jullie z�n.
Met aandacht en liefde bl�ven w� jullie kinderen begeleiden en hopen zo b� te
kunnen dragen aan de vloeiende ontwikkeling van hen. De schade en
achterstanden te beperken. En vooral een gevoel van (online)verbinding met hen
te houden. Voor nu wensen w� aan alle ouders genoeg energie om deze periode
zonder al teveel kleerscheuren te doorstaan en w� wensen hen genoeg
vertrouwen in "na corona".

Met liefs en warme wensen voor de komende weken en daarna,
van Joy Ellen
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KERSTVAKANTIE

In de kerstvakantie zullen er uiteraard andere lest�den
z�n en zullen veel lessen niet doorgaan. 
 
B�lessen
Voor zowel het basisonderw�s als het
voortgezet onderw�s geldt dat alle reguliere lessen
niet doorgaan in de Kerstvakantie. In overleg met de
b�lesdocent kan afgestemd worden om eventueel
wel b�les in de kerstvakantie te volgen.
 
Studiebegeleiding en huiswerkklas
Locatie Amstelveen - De studiebegeleiding en
huiswerkklas zullen op de volgende data van 11:00 tot
15:00 uur plaatsvinden in de kerstvakantie:
Dinsdag 22 december, woensdag 23 december,
maandag 28 december, dinsdag 29 december en
woensdag 30 december.
Locatie Nieuw-Vennep - In onderling overleg zal er
studiebegeleiding kunnen plaatsvinden in de
kerstvakantie.

Graag horen w� of je gebruikt wilt maken van
de mogel�kheid op studiebegeleiding en/of
huiswerkklas en op welke dag(en).

 CORONA

Mondkapjes z�n verplicht voor alle leerlingen van
het voortgezet onderw�s en volwassenen wanneer
er wordt bewogen door het gebouw.
1,5 meter afstand bl�ft belangr�k tussen leerlingen
van het voortgezet onderw�s en begeleiders.
Wanneer dit niet mogel�k is, wordt een
spatscherm gebruikt.
De bekende hygiëneregels bl�ven belangr�k
Alleen op afspraak mag je in het gebouw komen.

Het coronavirus heeft ons nu alweer b�na een jaar in
z�n greep. In maart moesten we halsoverkop sluiten,
waarna in mei de leerlingen van het basisonderw�s en
in juni de leerlingen van het voortgezet onderw�s
weer mochten komen. Op dit moment zitten we alweer
in de tweede lockdown die tot tenminste 17 januari
zal duren.

We z�n per direct overgegaan op het geven van online
studiebegeleiding en b�lessen. We merken dat dit ook
goed werkt b� veel leerlingen en we vinden het f�n om
zo begeleiding te kunnen bieden!

Mochten de leerlingen weer op locatie komen, hebben
we hierb� de maatregelen in het gebouw nogmaals op
een r�tje:

 

LOCATIE
AMSTERDAMSEWEG

Aan de Amsterdamseweg zitten we nu in een f�n
gebouw, waarin we veel ruimte hebben om alle
leerlingen te begeleiden. Helaas moeten we aan het
einde van dit schooljaar uit het gebouw. Daarom z�n
we ons momenteel aan het oriënteren op een andere
locatie binnen Amstelveen. Hierover houden we je
uiteraard op de hoogte!
 



WIE Z�N ENJOY!
LEARNING?

Wanneer je contact met ons hebt, zal je regelmatig
verschillende namen voorb� zien komen. Vooral nu we
in deze coronacrisis zitten, z�n de fysieke
contactmomenten schaars geworden. Wat z�n nu de
gezichten van Enjoy! Learning?

 

Corné van Ginkel – Algemeen manager
Corné zet zich in voor zowel locatie Amstelveen als
locatie Nieuw-Vennep als de algemeen manager.
T�dens en na z�n studie psychologie aan de Vr�e
Universiteit heeft h� een t�dje gewerkt in een
psychologenprakt�k gericht op leerproblemen. Daarna
is h� b� Enjoy! Learning gestart als b�lesdocent voor
het basisonderw�s, heeft h� vervolgens als
coördinator voor het basisonderw�s gewerkt en is h�
nu eindverantwoordel�ke.

 

Margriet Keller – Coördinator Basisonderw�s
(Amstelveen)
M�n naam is Margriet, ik ben 38 jaar en woon in
Amsterdam. Sinds maart 2020 ben ik werkzaam b�
Enjoy! Learning aanvankel�k als docent en sinds de
zomer als coördinator voor het basisonderw�s. Door
het werken met kinderen, zowel individueel als in
groepsverband, heb ik veel ervaring opgebouwd in het
ontdekken wat hen beweegt en waar hun kwaliteiten
liggen. Deze ervaring zet ik, met veel enthousiasme in.
Het vertrouwen kr�gen om kinderen te mogen helpen
in hun persoonl�ke ontwikkeling is iedere keer weer
een groot compliment. M�n betrokkenheid b� de
leerlingen is groot en successen, klein of groot, vier ik
dan ook graag met ze mee!

Loredana Cannas – Coördinator Voortgezet
Onderw�s (Amstelveen)
Per 1 december is Loredana Cannas aangesteld als
Coördinator Voortgezet Onderw�s. Z� zal zowel de
studiebegeleiding als b�lessen voor leerlingen uit het
Voortgezet Onderw�s coördineren en het
aanspreekpunt z�n voor de ouders/verzorgers van de
leerlingen. Loredana is opgeleid tot Docent
Geschiedenis en heeft jarenlange ervaring met het
begeleiden van leerlingen uit het Voorgezet
Onderw�s. Haar functie b� Enjoy! Learning 
 combineert z� met haar eigen bedr�f waarmee z�
stadswandelingen in verschillende steden aanbiedt.
Loredana heeft een passie voor onderw�s en delen
van kennis. Z� vindt het belangr�k dat leerlingen zich
op hun gemak voelen en durven te vragen wat z�
nodig hebben.
 
Barbara Kat en Bobbi Bartens, beiden werkzaam b� de
sectie voortgezet onderw�s, ondersteunen Loredana
b� de voortgang van de studiebegeleiding en b�lessen.



CITO TRAINING

Halverwege maart zal de volgende CITO-training weer
beginnen voor leerlingen uit groep 7 en 8 van het
basisonderw�s. De CITO-training is met name een
algemene praktische oefening waarb� de verschillende
onderwerpen van de CITO in 5 lessen aan bod komen.
Elke les zal 60 minuten duren en de kinderen kr�gen
daarb� ook oefenmateriaal mee naar huis.
 
De exacte data en t�den z�n nog niet bekend. Echter
mag je uiteraard je kind al aanmelden, zodat je ruim
van te voren op de hoogte gesteld zal worden van de
data en t�den. 

Aanmelden voor de CITO-training kan via de website
of door een mail te sturen naar ons.

TOT SLOT...

We hebben een b�zonder jaar achter de rug die nog
lang in onze geschiedenisboeken zal staan. Het was
een jaar waarin we met elkaar veel te verwerken
kregen, maar waarin we ook veel geleerd hebben. We
hopen dat iedereen dit jaar positief kan afsluiten en
wensen jullie hele f�ne feestdagen en een positief en
gelukkig nieuwjaar toe!
 
Met een hartel�ke groet,
 
Team Enjoy! Learning
 
learning@enjoy-amstelveen.nl
learning@enjoy-nieuwvennep.nl
020-3032172


