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

Nieuwsbrief februari 2019

personeel
Na de voorjaarsvakantie zit het ouderschapsverlof van juf Floor er weer op. Ze komt voor twee dagen in de
week terug in de bovenbouw (groep 6-7). Meester Bram staat maandag, dinsdag en woensdag voor de
groep, juf Floor donderdag en vrijdag.
In maart verwachten meester Albert en Jacomijn een baby. Als het zover is zal de vervanging van meester
Albert intern opgelost worden. We hopen dat alles goed mag gaan.
Dan een andere bijzondere mededeling: Meester Bram gaat op donderdag 18 april trouwen met Sara. Dat
doen ze in Bergen op Zoom. Daar gaat het kersverse echtpaar ook wonen. Meer informatie volgt te zijner
tijd.
In de onderbouw loopt juf Laura van Houdt(een oud-leerling van ons) stage tot aan de meivakantie. De
woensdagmorgen is ze afwisselend in groep 3-4 en 4-5. We hopen op de fijne samenwerking met elkaar.
ons sponsorkind Jonathan Zongo uit Burkina Faso

Dit is Jonathan.
Zoals u weet ondersteunen
we Jonathan door op
de 1e maandag van de
maand adoptiegeld op te
halen.
Van harte bij u aanbevolen.
Hiernaast ziet u een brief
van hem.

project en kijkavond
Het project en de kijkavond waren weer zeer
geslaagd.
We willen de ouders en met name de ouderraad
bedanken voor hun aandeel in het restaurantgebeuren tijdens de kijkavond.
De opbrengst van € 403,70 gaat naar de Speelhof.
Nogmaals iedereen hartelijk bedankt!!

Nieuwe kinderen
We heten Ruben en Livia van der Duim, Linsey Meijer en Joy Bijl van harte welkom op onze school!
We wensen alle nieuwe kinderen en hun ouders een fijne tijd op onze Jenaplanschool met de Bijbel.
Nl-doet
Zaterdagochtend 16 maart is
er weer een landelijke klusdag
van NL-Doet.
Ook wij doen mee.
Deze ochtend willen we met
zoveel mogelijk mensen de
Speelhof opknappen.
Er is in ieder geval genoeg te
doen. We starten vanaf 8.30
uur en gaan door tot 12.00
uur.
We hopen op een grote
opkomst!
vragenlijst ouders
Elke vier jaar wordt er teruggekeken en vooruitgekeken: wat ging er goed en gaan we zeker mee verder en
waar is verbetering nodig of zijn er wensen voor verandering. Wij verwerken dit in een nieuw schoolplan,
nadat het oude geëvalueerd is. Wij hebben daar uw medewerking voor nodig!!!
Dit jaar willen we het laten invullen van de vragenlijsten combineren met
de rapportfoliogesprekken op maandag 18 maart. In de gemeenschapsruimte en de bovenbouwgang staan de laptops voor u klaar. Het invullen
van de vragenlijst vraagt ongeveer een kwartier van uw tijd.
Er wordt één vragenlijst per gezin aangemaakt. Hebt u meer kinderen op
school, dan neemt u de groep van uw oudste kind als leidraad.
Alvast bedankt voor het invullen. U helpt ons er echt mee!
Er zal een 1-2-3-4 schaal zijn, waarbij
de 1 staat voor dat is er niet,
de 2 voor meer niet dan wel,
de 3 voor meer wel dan niet en
de 4 voor dat is meestal zo.

verjaardagen maart, april en mei
Simon Hus 1 mrt
Joel Boyd 2 mrt
Jens Kosten 2 mrt
Linsey Meijer 3 mrt
Luke Boyd 3 mrt
Guus Bouman 8 mrt
Lieke Bouman 9 mrt
Thomas Sturris 9 mrt
Sven Rijstenbil 12 mrt
Joy Bijl 13 mrt
Lisa Krijger 17 mrt
Jada Bloemhof 22 mrt
Juf Christine 27 mrt
Jens Elenbaas 29 mrt

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

belangrijke data
27 februari
1 maart
4-8 maart
11 mrt
15 mrt
16 mrt
18 mrt
29 mrt
12 april
18 april
18 april

biddag: kinderen zijn dan vrij
gezamenlijke weeksluiting met ouders en andere belangstellenden
voorjaarsvakantie
studiemiddag: de kinderen zijn vanaf 12.00 uur vrij
rapportfolio’s gaan mee naar huis
zaterdag klusochtend: NL doet
rapportfoliogesprekken en invullen vragenlijsten ouders
gezamenlijke weeksluiting met ouders en andere belangstellenden
koningsmiddag
Huwelijk meester Bram en Sarah
Paasviering : belangstellenden zijn van harte welkom vanaf 13.15 uur.
De kinderen zijn na de viering om 14.00 uur vrij
19 april- 3 mei Paas-meivakantie

