Nieuwsbrief Brede school SONATE
Hierbij ontvangt u de eerste nieuwsbrief schooljaar 2019-2020.
De eerste maand van het nieuwe jaar is alweer bijna voorbij. In deze eerste nieuwsbrief van 2019
informeren wij u onder andere over onze visie Sonate, het Zomerfestival, kiss-and-ride zone en
het deurbeleid.
Wekelijks is er overleg tussen de drie scholen en de kinderopvang.
Mocht u zelf iets bespreekbaar willen maken laat het ons weten, dan pakken we het op in het
overleg en brengen wij indien nodig dit terug in de nieuwsbrief.

Visie Sonate

“Eigenheid door verbinding”
Sonate is een brede school, in Etten-Leur, die vier organisaties huisvest. Het principe van de
brede school gaat uit van een samenwerking tussen een school en andere organisaties die zich
bezighouden met de ontwikkeling van (jonge) kinderen. In Sonate bevinden zich twee
basisscholen, een school voor speciaal basisonderwijs en een kinderopvangorganisatie. Elke
organisatie heeft zijn eigen kleur, zijn eigen plek in het gebouw en zijn eigen eigenheid. Doordat
we elkaar nodig hebben, samenwerken en elkaar kunnen versterken zijn we met elkaar
verbonden.
Sonate
Een sonate is een klassiek muziekstuk voor één of meerdere instrumenten dat vrijwel altijd uit vier
delen bestaat: allegro, adagio, scherzo en finale. De oorsprong van de sonate ligt in de tijd van
de barokke muziek, vanaf ongeveer 1600. Het werd samen met de symfonie gezien als de
ultieme muzikale compositie. Ook de vier organisaties hebben elkaar nodig om samen een
Sonate te kunnen zijn. Er is gekozen voor deze naam omdat er vier organisaties gehuisvest zijn,
het gebouw zich bevindt in de muziekbuurt en de basisscholen hun oorsprong in deze buurt
hebben. Op het plein is een “pianopad” te zien.

Logo
Het logo is ontworpen vanuit de gedachte dat iedereen anders mag zijn. Daarom zijn er veel
verschillende kleuren gebruikt. Je mag jezelf zijn bij Sonate. Het logo begint onderaan met een
S-vorm en waaiert naar boven uit. Dit geeft aan dat er structuur en sturing geboden wordt en
dat er tevens ruimte is voor vrijheid. De vier kleuren van de organisaties zijn te zien in het logo.

Kernwaardes
Sonate onderschrijft vier waardes wat het wil uitdragen.
Eigenheid
Elke organisatie heeft een verhaal. Het komt ergens vandaan en wil ergens naartoe. Elke
organisatie heeft zijn eigen mensen, kinderen en ouders met daarin zijn eigen cultuur en
structuur. Dit brengen we tot uiting door elke organisatie zijn eigen kleur te dragen, zijn eigen
logo te voeren en zijn eigen plaats in het gebouw te hebben.
Verbinding
We hebben allemaal hetzelfde doel: de ontwikkeling van het kind zo optimaal mogelijk te
ondersteunen. Daarin vinden we elkaar en hebben we elkaar nodig. Dit komt tot uiting in
gezamenlijke bijeenkomsten te organiseren waarbij de invulling voor allen zinvol is.
Professioneel
Bij Sonate werken veel mensen. De meeste mensen kennen elkaar en weten elkaar te vinden als
het om de samenwerken gaat. We gaan professioneel met elkaar om en vullen elkaar aan
waar het nodig is. Doordat er verschillende professies onder één dak zijn maken we gebruik van
elkaars kennis. Beslissingen worden genomen op basis van de visie.
Toegankelijk
Sonate is een belangrijk gebouw in de wijk Grauwe Polder. Dat willen we uitdragen door een
festival te organiseren waarin de wijkorganisatie een rol speelt en waarbij de mensen uit de wijk
uitgenodigd worden. We versterken de toegankelijkheid door met elkaar samen te werken en
uitnodigend te zijn voor alle mensen die het gebouw betreden.

Sonate Zomerfestival
Het Sonate Zomerfestival was een hele gezellige en leuke aangelegenheid. Met medewerking
van de wijkvereniging, Stichting Leergeld, Lidl en een hele goede organisatie was het een hele
leuke belevenis voor jong en oud(er).
Iedereen die hier aan bijgedragen heeft willen we dan ook hartelijk bedanken!

Herhaling: kiss-and-ride-zone

Uiteraard hebben we alle begrip voor de drukte van auto’s op
de parkeerplaats tijdens de spits, maar soms ontstaan er erg
gevaarlijke situaties.
U kunt de kiss-and-ride zone op de juiste manier gebruiken: uw
kind laten uitstappen, zwaaien en wegrijden.
U mag deze zone niet als parkeerplaats gebruiken.
U kunt verderop ook parkeren in de straten rondom de school mocht u geen plaats vinden op
de parkeerplaats.
Laten we met elkaar chaos vermijden hierin en ons houden aan de regels van de parkeerplaats.
Zodat het voor ALLE kinderen een veilige situatie blijft.

Herhaling: deurbeleid Sonate scholen
Tijdens schooltijden zijn de deuren gesloten. Dit is
vanwege de veiligheid.
Mocht u tijdens schooltijden naar binnen willen
dan kan dit alleen via de hoofdingang. U moet
dan bellen (links naast de deur). Het duurt even
voor de bel overgaat bij de administratie. Pas na
enkele seconden gaat de deur dan automatisch
open.
De deur sluit niet automatisch, dus graag de deur
achter u sluiten.
Tijdens sluitingstijd van Belle Fleur kan die deur uitdrukkelijk NIET gebruikt worden.

