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

Nieuwsbrief augustus 2018

schooljaar 2018-2019
We zijn allemaal weer fris van start gegaan! Hieronder vindt u informatie voor de komende tijd.
Julia Susanna

Er is een baby’tje geboren
bij juf Floor en Olaf.
We wensen juf Floor en haar
gezin veel zegen toe.
nieuwe kinderen
We heten dit jaar Floortje van Eijk, Fay Tuitert, Floris Verjaal, Joël
en Luke Boyd en Febe en Jada Bloemhof en Alex Calin van harte
welkom op onze school.
We wensen alle nieuwe kinderen en hun ouders een fijne tijd op de
Jenaplanschool met de Bijbel.
blazersklas
Volgende week donderdag starten alle kinderen vanaf groep 5 met
de blazersklas. De kinderen uit groep 5 deel krijgen dan hun nieuwe
instrument.
gymuren
•
•
•

onderbouw (speellokaal)
groep 3-4: middenbouw
groep 4-5: middenbouw

1 keer in de week
donderdagmiddag
13.15 - 14.15 uur
maandagmiddag
13.15 - 14.15 uur
donderdagmiddag
14.15 - 15.15 uur
• groep 6-7: bovenbouw
maandagmiddag
14.15 - 15.15 uur
woensdagochtend
11.15 - 12.15 uur
• groep 7-8: bovenbouw
dinsdagochtend
08.30 - 09.15 uur
woensdagochtend
10.15 - 11.15 uur
Wanneer de gymles aan het einde van de morgen of middag valt, kunt u uw kind(eren) bij de gymzaal
ophalen.

Brieven: ouderbijdrage, klussenlijst, grote schoonmaak, wet bescherming persoonsgegevens
De bovengenoemde brieven ontvangt u de komende week.
In de brief over de ouderbijdrage vraagt de ouderraad om de ouderbijdrage voor uw kind(eren) over te
maken.
De brief over de klussenlijst kunt u invullen welke klus u zou kunnen doen op school. U kunt dan denken aan
het helpen organiseren van een viering, kinderen vervoeren tijdens de excursies, klein schilderwerk e.d.. de
lijst kunt u ingevuld afleveren bij de leerkracht.
Dat geldt ook voor de brief over de grote schoonmaak. U kunt aangeven op welke tijd u kunt helpen met
het schoonmaken van de schoollokalen. De ouderraad zal de planningslijst ophangen op het prikbord.
De brief over de wetgeving persoonsgegevens gaat over het gebruik van foto’s op de website, nieuwsbrief
en Facebook. Afgelopen jaren kon u aangeven wanneer u niet wilde dat foto’s van uw kind(eren) geplaatst
werden op een van deze informatievoorzieningen. Nu moeten wij elk jaar per onderdeel toestemming geven
voor het gebruik van foto’s van uw kind(eren).
Bij deze brief is een toestemmingsverklaring toegevoegd die u ingevuld en ondertekend weer kunt
retourneren.
Ook deze brief kunt u de komende tijd verwachten.
u als ouder aan het woord….
Dit jaar vindt de ‘kindbespreking andersom’ (oudergesprek) plaats op
maandag 3 september. Bij deze gesprekken is het de bedoeling dat u als
ouder vertelt over uw kind. Wat vindt U van belang dat de leerkracht van uw
kind moet weten.
De oudergesprekken zijn hoofdzakelijk bedoeld voor de ouders van de
kinderen die een nieuwe juf of meester hebben én voor de ouders waarvan
de kinderen dit jaar nieuw zijn op school.
U kunt zich opgeven door het strookje onderaan deze brief in te vullen en
mee te geven aan uw kind. Aan de hand van de meldingen wordt een rooster
gemaakt. De gesprekken duren 10 minuten.

stamgroepavond
Ook dit jaar zijn er weer stamgroepavonden gepland. De avonden hebben een informatief karakter. Juist op
deze avonden hebt u de kans om een goed beeld te krijgen van wat uw kind(eren) op school leert en doet.
Ook is er gelegenheid om vragen te stellen over het onderwijs in de groep van uw kind(eren).
De stamgroepbijeenkomst is gepland op maandag 24 september.
• Om 19.00 uur kunt u terecht in de groepen 1/2 of 3/4.
• om 20.00 uur kunt u terecht in de groepen 4/5, 6/7 of 7/8.
Onderaan deze nieuwsbrief kunt u zich middels een antwoordenstrookje opgeven als u van plan bent om te
komen.
Kent u mensen die ook interesse hebben in onze school, dan kunt u ze voor deze avond uitnodigen.
Iedereen is van harte welkom!

weeksluiting/viering
Zoals bekend kunt u als ouders/verzorgers of andere belangstellenden gemiddeld één keer per maand op de
daarvoor geplande vrijdagmiddagen een weeksluiting of viering bijwonen. Deze vieringen staan in het
jaaroverzicht vermeld. De weeksluiting begint om 14.30 uur.
We streven ernaar dat de weeksluiting zonder al te veel verstoring verloopt. Daarom wil ik een ieder vragen
wanneer u kleine kinderen meeneemt daar rekening mee te houden en om op tijd te komen.

bibliotheek
Op dinsdag en vrijdag is de bibliotheek geopend van 12.00 uur tot 12.15 uur. Dan kunnen de kinderen
boeken lenen om ook thuis te kunnen lezen.
Wij als school vinden het erg belangrijk dat kinderen veel “leeskilometers” maken, zowel op school als thuis.
Wie meer leest, wordt beter in taal. Meer lezen heeft een bewezen positief effect op woordenschat,
spelling, grammatica, begrijpend lezen en schrijven.

folders over tijdschriften, boeken, programma’s en typecursussen
In de maand september ontvangt de school
allerlei brochures en folders met (vaak
goedkope) boek- en tijdschriftaanbie-dingen,
computerprogramma’s(Squla) en
typecursussen. Het is interessant genoeg
om deze materialen even te bekijken om te
zien of er iets voor uw kind bij zit.
Ze liggen de komende weken op de handvaardigheidstafel in de gemeenschapsruimte. (naast de koffiehoek). We wijzen er op
dat de verantwoordelijkheid voor eventuele
aanschaf bij u als ouder ligt. Soms zien we
namelijk tussen deze aanbiedingen boeken
waar wij qua inhoud niet achter kunnen
staan, maar we kunnen en willen u niets voorschrijven.
informatiewand
In de gang naar de onderbouwgroep bevindt zich de informatiewand. Het leesmateriaal wat op de leesplank
ligt, kunt u wanneer u dat wilt meenemen. Het leesmagazine van Ouders en Co bijvoorbeeld bevat altijd
zeer interessante artikelen. Van harte bij u aanbevolen.
Verder ligt er een aanmeldformulier wanneer uw kind een keer wilt overblijven. Naast de digitale
nieuwsbrief die u elke maand krijgt, kunt u bij de informatiewand de papieren versie van de actuele
nieuwsbrief vinden.
Ook liggen er aanmeldformulieren voor de Speelhof. Na schooltijd en op zaterdag is het speelplein voor de
kinderen opengesteld. Het onderhoud en de aanschaf van de speeltoestellen is in handen van de Speelhof.
Uw lidmaatschap wordt zeer op prijs gesteld.
regel mobieltjes e.d.
We zien steeds meer kinderen met een mobiel de school inkomen. De kinderen mogen alleen op afspraak
multimediale middelen bij zich hebben. Zij leveren hun apparaat aan het begin van de dag bij de leerkracht
in en krijgen deze aan het eind van de schooldag weer mee.

fietsregel

Veel kinderen komen op de fiets. Ook de
kinderen die eigenlijk te voet naar school
kunnen komen.
Daarom breng ik de fietsregel nogmaals onder
uw aandacht.
Kinderen die buiten het gebied van deze
plattegrond wonen, mogen op de fiets.
Verder mogen de kinderen op de fiets als ze
na schooltijd rechtstreeks naar opa/oma enz.
moeten die ook buiten dit gebied wonen.
Alle andere kinderen komen lopend naar
school of naar het gymlokaal.

verjaardagen september en oktober
Fedde Zolnay 8 sept
Lente Abrahamse 9 sept
Rens van Hout 13 sept
Thomas van Hout 16 sept
Lenard van Herwijnen 17 sept
Marco van Homoet 18 sept
Juf Karolien 22 sept
Wieke Voshol 25 sept
Meester Peter 26 sept
Esmée Priem 29 sept

Amber Engel 3 okt
Febe Bloemhof 4 okt
Jeroen Deij 10 okt
Nadiya van der Wal 10 okt
Esmée van Houdt 14 okt
Tristan Hage 15 okt
Thomas Elenbaas 16 okt
Jasper van Nieuwenhuijzen 18 okt
Heidi van Homoet 26 okt
Annemijn Elenbaas 27 okt
Jasmijn Filius 28 okt
Stijn Metske 30 okt
Belangrijke data

03 september
11 september
14 september
24 september
12 oktober
15 oktober
22 oktober

ouderluistergesprekken midden – en bovenbouw
studiemiddag: de kinderen zijn die middag vrij
weeksluiting met belangstellenden
stamgroepavond: 19.00 uur bezoek onderbouw, middenbouw(gr 3-4)
20.00 uur bezoek middenbouw(gr 4-5), bovenbouw
weeksluiting met belangstellenden
start herfstvakantie
start school project

luistergesprekken midden- en bovenbouw
Wij willen op maandagmiddag of -avond 3 september komen
U kunt zich opgeven door het schema ingevuld in te leveren.

Naam kind

groep

middag

avond

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

stamgroepavond

maandag 24 september

Wij ……………………………………..……… willen komen.

Om 19.00 uur kunt u terecht in één van de volgende bouwen:
O

onderbouw (groep 1-2)

O

middenbouw (groep 3-4, juf Karolien)

Om 20.00 uur kunt u in één van de volgende bouwen
terecht.
O

middenbouw (groep 4-5, meester Albert)

O

bovenbouw (groep 6-7, meester Bram)

O

bovenbouw (groep 7-8, juf Elsemarije)

Vul hierboven in welke bouw u wilt bezoeken.

