Kerstgedicht
De donkere dagen voor Kerst zijn een goed
moment om terug- en vooruit te blikken
Dat gaan we in dit verhaal en gedicht dan
ook doen, zonder al te veel te wikken
Zeven jaar geleden kregen Margo, Hanny
en Katja het onmogelijke voor elkaar
Ondernemendheid realiseren in de regio
Den Bosch en dat in maar twee a drie jaar
Het zal nog even duren voordat we de
zeventien werelddoelen hebben bereikt
Aan de andere kant ligt het er maar
net aan hoe je het bekijkt
Een positieve houding heeft al voor
veel vooruitgang gezorgd
En organisaties zoals Ondernemend
Onderwijs zorgen ervoor dat deze
vooruitgang wordt gewaarborgd

Werelddoel nummer vier is ‘Goed
onderwijs voor iedereen’
Daar dragen wij zeker aan bij, maar
dat kunnen we niet alleen
Vandaar dat Ondernemend Onderwijs
zoveel mooie samenwerkingspartners heeft
En onze ondernemende spirit door
het Bossche onderwijs zweeft!
Goede partners zijn voor ons
netwerk van levensbelang
Samen met ons OO team stimuleren
zij de ondernemende drang
En het werken met onze studenten
vindt deze kerstman helemaal TOP!
Hij oud, zij jong: dat levert
samen veel moois op!

Want met een team zó enthousiast en innovatief
Is de sfeer bij ons altijd ontzettend positief
Al ben ik niet de beste in rijmen
Kan ik wel als een ware held design-en
Wanneer ik niet bezig ben met ondernemen
ben ik altijd in voor een potje gamen
Nu serveer ik de bal jouw kant op.
De bal belandt in de kerstboom,
precies aan de top!
Dat is mooi, zei de leerkracht van de klas
Ik vroeg mij al af waar onze piek toch was
Een ster of zilveren piek in de top is zo passé
Een ondernemend onderwijs bal in de top,
daar doen wij het graag mee!
Want iets dat altijd sprankelt, mag
bewonderd worden door iedereen

Het zou mooi zijn als je dat kan delen
met de mensen om je heen
Wat gebeurt er toch altijd veel in een jaar
Als je het positief bekijkt en je kansen pakt,
dan krijg je hele mooie dingen voor elkaar
Ook al is het dit jaar helemaal anders
gelopen dan verwacht
heeft het ons toch dichter bij rust
en bij onszelf gebracht
En moeten we op de mooie en fijne
dingen blijven hopen
Zodat alle goede dingen die wij online
hebben geoogst, niet gaan verlopen
Zachte druppels honing op
een sneetje krentewegge
Online spelletjes, vingers weg
toveren, verbindingen leggen

Daarom brengen we vandaag op
ons harde werk een toast!
Stijl geleerd, inspiratie verspreid,
teams gebracht naar grote hoogst
Zodat we aan het einde van het jaar,
allemaal moe maar voldaan zullen zeggen:
Ik heb dit jaar mijn grenzen
kunnen verleggen!
De zorgmedewerkers ontvingen
steun van iedereen
En in het onderwijs was het
Microsoft Teams wat verscheen
Jong of oud, groot of nog een kleine spruit
Voor ons allen kwam er dit jaar één groot besluit
De leiders van het land spreken ons
wekelijks toe vol goede moed

Dat doet ons verdriet,
maar ook goed
Het laat ons nadenken over wat past er nu bij mij
Het onderwijs, ja dat maakt ons blij
Sparren, brainstormen en overleggen
Bij OO zijn we gelijk en ieder mag het zeggen
Eerlijkheid, enthousiasme en positiviteit
Binnen OO Den Bosch wijdverspreid
Samen werken aan menig creatieve idee
In een team van gelijkgezinden doet er
altijd iemand mee
Zo kwamen wij tot uitvoering
van het Changement
De uitwerking hiervan is nog
steeds ongekend
Met in de toekomst vast nog
vele mooie projecten

Die voortkomen uit verschillende
professies en aspecten
Er is genoeg om uit te kiezen
Dus houd Ondernemend Onderwijs
maar goed in de smiezen
Van basisschool tot hogeschool tot in de wijk
Dat is het netwerk zeker, erg rijk
Groeien doen we nog elke dag
In een open sfeer, niet veel gezag!
Als medewerker bij OO sta je nooit lang stil
Er is altijd wel een opdracht of een partij
die wat met je wil
Een continue zoektocht naar verbinding
en betekenisvol onderwijs
Welk jaargetijde dan ook,
je bent ondernemend op reis!

En laat je hierover met Kerst of Oudjaar je
gedachten weer eens gaan
Want wat hebben we dit jaar
veel moeten doorstaan
2020 was het jaar van samen maar toch alleen
Toch werkten we ons er met zijn allen doorheen
Niet alle activiteiten gingen door
Toch hadden wij daar oplossingen voor
Dit jaar mocht er niet veel fysiek
Via teams bewonderden we dan maar
elkaars kerstboompiek
Gelukkig blijven we stralen met zijn allen
Na het zien van die boom vol prachtige
kerstballen
Het jaar van 2020 komt tot een eind
Wij zorgen ervoor dat de positiviteit van OO
in 2021 ook weer op iedereen schijnt!

Fijne Feestdagen Van
Stef, Sander, Annabelle, Jorn, Marjolein,
Femke, Dorieke, Maite, Margo, Mandy,
Camille, Hanny, Colin en kerstman Jan!

Tot Volgend Jaar

