Nieuw logo op de gevels
Wellicht weet u al dat er op onze school een verbouwing
heeft plaats gevonden. Zoals het er nu voor staat vinden in
de kerstvakantie de laatste werkzaamheden plaats. Op dit
moment wordt buitenom geschilderd. Als alles klaar is kan
het gebouw in het nieuwe jasje, van binnen en van buiten,
weer jaren vooruit. Ons logo hebben we enigszins
aangepast en dat staat nu op de voor en achtergevel, zodat
de school altijd goed herkenbaar is.
Betekenis logo
Het wiel is open om aan te geven dat we een open school
willen zijn waar een ieder, die zich kan vinden in ons
schoolconcept, van harte welkom is. De pijl, in de kleuren
van de regenboog, refereert aan de identiteit van de school
en geeft tegelijk aan dat ieder bij ons welkom is ongeacht de
geaardheid. Hij omarmt en beschermt als het ware, als
teken van geborgenheid, de veelkleurigheid aan kinderen
met hun talenten en mogelijkheden, waarbij we hen graag
willen helpen die te ontdekken en te ontwikkelen.
Daarnaast geeft de pijl aan dat we vooruit willen, de
toekomst in. Het wiel en de pijl verwijzen ook naar de naam
van de school.
De Wizebeam werd vroeger gebruikt door de boeren bij
het vervoer van hooi en tarweschoven. Een ander
woord voor Wizebeam was ook bynstok of pontsjer.
Deze stok werd over de lading heen gelegd en met een
touw onder aan de wagen vastgesjord, zodat de lading
goed bleef zitten tijdens het schommelende vervoer van
het land naar de boerderij. De basisschool kan en mag
ook werken als een Wizebeam: onze school wil er voor
gaan om vanuit onze identiteit, het beste uit alle
leerlingen te halen. Uitgangspunt is aan te sluiten bij
wat het kind meebrengt om samen over tal van hobbels
en bobbels een stap te zetten in de ontwikkeling op weg naar hun volwassenheid. In overdrachtelijke
zin kun je de school met de kinderen zien als een boom met blaadjes eraan; de wortels zijn de
ouders; de stam, het bestuur, de schoolcommissie en de MR; en de takken, het team. Zij allen zorgen
ervoor dat het de kinderen (de blaadjes) aan niets ontbreekt.

