Eindelijk weer nieuws over de Stedenband.
Na de teleurstelling over het mislukken van de ontvangst
van een delegatie in het kader van ons 25-jarig jubileum
is het een tijdje stil geweest.
We hebben op 7 april jl, de in eerste instantie geplande
feestavond, een informatie-avond gehad in Turf voor en
met de gastouders die eigenlijk dat weekend gasten
hadden zullen ontvangen.
Dat was een goed besluit. We konden de situatie daar
persoonlijk uitleggen en hun hulp vragen voor een
hernieuwde poging eind september begin oktober.

Voortgang en einde van het Erasmus+ project
Gewoonten en Tradities
Van 9 t/m 12 mei jl. was het de laatste groep uit Hoorn
die een werkbezoek brachten aan diverse Kindergartens
en scholen in Příbram. Op dat moment was een hechte
ploeg deelnemers al bezig met het eindresultaat van dit
project, nl het uitbrengen van een boek met gedeelde
ervaringen.
Hieronder enkele foto’s van dit werkbezoek.

Overige contacten hebben we op de hoogte gehouden via
de mail.
Ondertussen waren er wel over en weer gesprekken
gaande over een nieuwe datum en uiteraard liepen ook de
contacten inzake het Erasmus+ project door.
In dat kader is opnieuw een delegatie in Příbram
ontvangen in mei en daar heeft onze voorzitter met de
gemeente Příbram gesprekken gevoerd over een nieuwe
datum en uitvoering van ons originele plan.
Mede in overleg met de bestuursleden van de gemeente
Hoorn is gekozen voor de datum 4 t/m 8 oktober a.s.
Het feestelijke deel zal dan plaatsvinden op vrijdag 6
oktober in Brasserie Turf.

Op bezoek bij diverse scholen in Příbram

In overleg met Příbram is een gezamenlijke uitnodiging
opgesteld naar een lijst van genodigden met als uiterste
datum van aanmelding 14 juli 2017.
Vanaf dat moment zou duidelijk moeten zijn hoeveel
personen er in oktober naar Hoorn komen.
Met deze Nieuwsbrief doen wij ook al vast op voorhand
een beroep op de gastgezinnen die zich voor april hadden
opgegeven. U ontvangt van ons binnenkort opnieuw een
uitnodiging met het verzoek tot ontvangst van gasten
voor de nieuwe datum.
En uiteraard hopen wij op een even enthousiaste reactie.
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Workshop Artephiletics

Een met een in groepsactiviteit gemaakt hart als
herinnering aan het laatste bezoek aan Příbram voor het
Erasmus+ project

Chaloupka en Kindergarten Školni. Daarnaast hebben
twee Tsjechische basisscholen meegedaan, de Waldorf
School en School Pod Svatou Horou.
Hoornse deelnemers waren: de Bernardus van
Bockxmeerschool, Stichting Kinderopvang Hoorn en
Stichting Netwerk.
Het doel van dit Europese project was het aanmoedigen
van de samenwerking tussen verschillende Europese
regio’s, elkaar mee te nemen in elkaars gewoonten en
tradities en het ontwikkelen van de professionele houding
van de betrokken leerkrachten. Deel van de opbrangst
van dit project is het ontwikkelen van een werkboek,
gebaseerd op principes van Artephiletics en de Waldorf
uitgangspunten.
Artephiletics is een onderwijsconcept dat gebaseerd is op
de verbinding van creatieve culturele activiteiten en
reflecterende dialoog (Arte) en (filosofische) verbinding
van emotionele en sociale ontwikkeling met de
intellectuele ontwikkeling van opgroeiende kinderen
(philetic).
Tijdens de bijeenkomsten over en weer de afgelopen drie
jaar hebben de participanten de mogelijkheid gehad om
meer te leren van elkaars onderwijssystemen.
Over en weer heeft dat geleid tot het uit proberen of zelfs
invoeren van een gebruik uit die andere stad en dat
andere onderwijssysteem.
Van beide kanten wordt nog nagedacht over de
mogelijkheid van de vertaling van het boek Artephilectics
van Vladimíra Slavíková, zodat de opgedane ervaringen
van dit project met dit systeem ook in het Nederlands
goed kunnen worden gelezen en uitgelegd.

Het eindresultaat werd bekrachtigd met een bezoek van
een laatste delegatie uit Příbram aan Hoorn, welk heeft
plaatsgevonden van 12 t/m 15 juni jl.
Op 13 juni werd de officiële afsluiting van dit project
gevierd met een bijeenkomst in Turf, waar naast de
delegatie uit Příbram, ook veel deelnemers uit Hoorn
aanwezig waren.
Bij het project waren 5 peuterspeelzalen vanuit Příbram
betrokken:
Kindergarten Bratří Čapků, Kindergarten Jana Drdy,
Kindergarten Klubíčko, Kindergarten Perníková

Wat in eerste instantie 3 jaar geleden aarzelend begon is
uitgegroeid tot overtuigende contacten tussen zeer diverse
deelnemers en bij de afsluiting werd dan ook van beide
kanten aangedrongen op de eventuele start van een nieuw
project, wellicht aangevuld met deelnemers uit de andere
zustersteden van Příbram.
Maar daar zal eerst nog eens goed over moeten worden
nagedacht.
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Heeft u belangstelling voor het uitgebrachte projectboek
dan kunt u hierover contact opnemen met Brechje
Munnik, email b.munnik@netwerkhoorn.nl
Zij is de drijvende kracht geweest voor de deelnemende
kant van Hoorn en zij heeft, naast haar drukke normale
werkzaamheden, heel veel energie gestoken in de
totstandkoming en de uitvoering van dit project.
Wilt u nog eens kijken naar de belevenissen tijdens dit
project dan verwijs ik u nog eens graag naar de link van
Facebook Erasmus+ op onze homepage.

Uiteraard werd het project afgerond met een
Artephiletics workshop met veel lol uitgevoerd

Maar hierbij alvast wat indrukken van deze laatste
bijeenkomst in Hoorn.

De groepsfoto met Hoornse en Příbramse deelnemers

Het in drie talen (Tsjechisch, Nederlands en Engels)
uitgevoerde projectboek

De laatste projectdelegatie uit Příbram aan het Hoornse
Hop.

De officiële doop van het projectboek. De locoburgemeester Václav Švenda, de Tsjechische
projectleidster en Artephilectics deskundige Vladimíra
Slavíková en Wim Tartaud, voorzitter SSHP
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