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Rectificatie
In het introductieartikel van de nieuwsbrief die wij vanmorgen rondstuurden is een foutje geslopen. Zie hiernaast de juiste versie. Wilt u de
hele neuwsbrief lezen, klik dan hier.

Een heel fijne kerstvakantie en alvast een spetterende start
van het nieuwe jaar!
Het afgelopen jaar was het eerste officiële jaar van Educatiepunt Zutphen. Een leerzaam, druk
en spannend jaar! Er zijn mooie contacten tot stand gekomen en prachtige projecten neergezet.
De eerste Play Learn Do projecten zijn geweest (op de Bongerd en Expeditie 24/7), en er is
mooi nieuw aanbod ontwikkeld voor dit schooljaar. Zo organiseren wij met Vlindertuin De Kas
een beeldententoonstelling voor de basisscholen in Zutphen en omstreken. Beeldende
docenten ondersteunen het maakproces van de beelden graag vanuit hun expertise! En in
samenwerking met de gemeente Zutphen wordt er op Educatief Centrum Theo Thijssen
aandacht besteed aan de nieuwe inrichting van de Tichelbeeksewaard. Kinderen leren en
denken mee over wat er allemaal komt kijken bij zo'n project nu en in de toekomst. Daarnaast
kunnen er ook in 2018 weer scholen meedoen met Play Learn Do, dankzij de inspanning van
Stichting Zutphen Ambachtstad, de Muzehof, Platform Techniek Zutphen en EPZ. Binnenkort
meer over deze projecten en hoe je je kunt aanmelden met jouw school! En er is natuurlijk
gematched. Mooie matches tussen scholen en activiteiten in en vanuit de samenleving
waardoor kinderen leren in en van mensen en organisaties. Heerlijk om te zien hoeveel
betrokkenheid en nieuwsgierigheid dit losmaakt bij de kinderen! Naast deze activiteiten binnen
het PO, heeft EPZ gewerkt aan een vernieuwd bedrijfsplan. Omdat we het belangrijk vinden om
een duurzame plek te ontwikkelen in de Zutphense samenleving, zetten we ons in om een
stevig platform te creëren waarop onze activiteiten kunnen plaatsvinden. We gaan daarvoor
onze focus verbreden. Zo hebben we ook de stap gemaakt naar het VO. Ook hierover later
meer!
En zo gaan we vol energie en plannen beginnen aan 2018! Met ons inspirerende netwerk gaan
we er weer een mooi jaar van maken. Hopelijk zien en horen we jullie veelvuldig het komend
jaar!
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