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Alstublieft. Dit is de derde editie van ons Reisjournaal,  
een digitale nieuwsbrief met nieuws  

over onze aanstaande verhuizing.  
Wilt u reageren? Mail naar directie@bselout.nl. 

Hebt u vragen? 

Misschien is uw vraag al eerder gesteld. Hier vindt u eerder  
gestelde vragen en hun antwoorden. U kunt uw vragen ook sturen 
naar directie@bselout.nl of loop op school gewoon even binnen bij 
Hanife. Wij staan u graag te woord!

Een nieuwe naam! 

Onze school gaat heten… 

 
U weet het: onze nieuwe school in Schinkelhaven krijgt een  
nieuwe naam. In de afgelopen periode hebben velen hierover  
meegedacht. Leerlingen, ouders en de medewerkers van Elout en  
Impuls. Want een nieuwe naam verzin je niet zomaar. Die moet  
natuurlijk passen bij de school die wij willen zijn! 
 
De naam moet bovendien leerlingen en ouders aanspreken én niet 
lijken op namen van andere scholen in onze omgeving. Daarom 
hebben we met het team en de MR heel goed het karakter van 
onze nieuwe school en haar sterke punten in kaart gebracht. Voor 
leerlingen lieten wij speciaal een sprookje schrijven over Paulo en 
de Tovenaar en naar aanleiding daarvan gingen zij in hun eigen 
klas met allerlei opdrachten aan de slag. Wij nodigden u uit om 
daar ook een rol in te spelen. 
 
Wat blijken onze leerlingen creatief te zijn! Ze bedachten prachtige 
namen voor onze nieuwe school. En de ideeën van de ouders 
deden daar weinig voor onder. Leerlingen hadden ook leuke 
ideeën over hoe de school eruit moet gaan zien. Van trampolines 
op het dak tot konijnen op het schoolplein: hun fantasie is groot. 
En waardevol. Hoewel u begrijpt dat wij niet al die ideeën kunnen 
realiseren… 
 
Na meerdere sessies met het team en de MR maakten wij uit- 
eindelijk een paar weken geleden een voorlopige keuze. Die  
naam hebben wij verder onderzocht. Onlangs hoorden we dat er  
geen belemmeringen zijn om die naam straks ook echt te gaan  
gebruiken en de bestuurder van onze stichting, St. KBA Nw West, 
heeft die naam nu goedgekeurd.

Pauaulo eo en de de tovtovenaaaar 
Het is met veel trots dat wij die naam nu 
met jullie willen delen! Dat doen we in 
een korte video. BEKIJK DIE VIDEO HIER, 
dan weet u hoe de school van uw 
kind(eren) straks gaat heten! 

Bekjk de video!
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