Jenaplan leef- werkgemeenschap “School met de Bijbel”, Schoolstraat 6, 4693 BG Poortvliet

Nieuwsbrief april 2019

personeel en groepsverdeling
Zoals u weet gaan we aan het eind van dit schooljaar afscheid nemen van meester Albert. Op dit moment zijn
we druk bezig om de ontstane vacature in te vullen.
Na de meivakantie hopen we u hier iets meer over te kunnen vertellen.
Ook hebben we inmiddels nagedacht over de groepsverdeling voor het volgend schooljaar. Zodra de MR de
groepsindeling heeft bekeken, zal deze worden bekend gemaakt.
nieuwe kinderen
Na de meivakantie heten we Ilse de Vos, Noor van Hemert en Chayenne van harte
welkom op onze school!
We wensen alle nieuwe kinderen en hun ouders een fijne tijd op onze
Jenaplanschool met de Bijbel.
Alan Dabrowski gaat ons verlaten. Hij gaat dinsdag 16 april verhuizen
naar Stavenisse. We wensen Alan en ook de ouders veel geluk in jullie
nieuwe woonplaats en school ‘de Schalm’. We willen jullie bedanken voor de
samenwerking hier op school.
paasviering
Donderdag 18 april hopen wij met de kinderen
het paasfeest te vieren.
In de groepen wordt het Paasverhaal verteld.
Aan het eind van de ochtend verzorgt de
ouderraad een maaltijd voor de kinderen.
De kinderen hoeven dan naast het drinken voor
de kleine pauze geen extra eten en drinken mee
te nemen.
Na het eten houden we om 13.00 uur de
Paasviering. Samen met u willen we stilstaan bij
de dood en opstanding van de Heere Jezus
Christus.
Iedereen is van harte uitgenodigd om hierbij
aanwezig te zijn. Om 14.00 uur zijn alle kinderen vrij.
Maandag 6 mei worden de kinderen weer op school
verwacht
schoolplan en tevredenheidsvragenlijst
Wij zullen de uitslagen van de vragenlijsten binnenkort in
de MR bespreken. In een volgende nieuwsbrief delen we
de uitslag van de oudervragenlijst ook met u allen. Wij
bedanken u voor het beantwoorden van de vragen en gaan
hiermee aan de slag.

openingstijden bibliotheek
Na de meivakantie is de bibliotheek open op dinsdagmiddag om 15.15 uur en vrijdagmiddag om 12.00 uur.
verjaardagen april en mei
Salomé van Dijke 1 april
Joep Schippers 4 april
Jordy van Houdt 4 april
Cédrick van Herwijnen 8 april
Sarah Roggeband 14 april
juf Annet 15 april
Nouri Baars 18 april
Eva Metske 21 april
mevrouw Linda 23 april
Daan Franken 30 april

juf Anita 1 mei
Esther Herrie 3 mei
mevrouw Tineke 7 mei
Levi Metske 12 mei
Dima Poot 15 mei
Alan Dabrowski 17 mei
Sven Kleppe 18 mei
Tycho Smits 19 mei
Celine Lisseveld 20 mei
Lyrah Pot 23 mei
Joris Deij 26 mei
Kyan van Vossen 28 mei
Juf Sarien 30 mei

Marjet Krijger 3 juni
Iris Tol 3 juni
Noor van Hemert 4 juni
Livia van der Duim 6 juni
Max van Eijk 10 jun
Nick Geuze 20 juni
Chayenne van Hooijdonk 21 juni
Wessel van Hemert 22 juni
Zoë Smits 24 juni

belangrijke data
12 april
18 april

koningsmiddag
Paasviering : belangstellenden zijn van harte welkom om 13.00 uur.
De kinderen zijn na de viering om 14.00 uur vrij
19 april- 3 mei Paas-meivakantie
6 mei
start schoolproject
24 mei
gezamenlijke weeksluiting met ouders en andere belangstellenden
30, 31 mei
Hemelvaartsdag: donderdag en vrijdag zijn de kinderen vrij

