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

Nieuwsbrief oktober/november 2018

rapport/portfolio en gesprekken
Zoals u weet is het portfolio nog in ontwikkeling, maar de basis heeft al aardig vorm
gekregen. Het portfolio dat uw kind meekrijg, is een map met documenten van en over
uw kind.
In het portfolio staan drie vragen centraal:
Wie ben ik?
Wat kan ik?
Wat wil ik?
Deze drie vragen komen terug in de volgende onderdelen:
1 Het informatiegedeelte: hier vertellen de kinderen wie ze zijn en de ouders vullen dit
aan met ‘Dit ben jij’. Allemaal informatie enkel en alleen over het kind.
2 Het presentatiegedeelte: hierin laten de kinderen zien waar ze trots op zijn. Alles wat het kind mooi vindt
en/of wat moeilijk en tóch gelukt is……!
3 Het analysegedeelte: hierin laten de kinderen en de leerkracht zien hoe het gaat met de ontwikkeling. Deze
informatie wordt gehaald uit de observaties, verslagen, werk van kinderen, methodetoetsen , Citotoetsen.
4 Het leergedeelte: hierin laten de kinderen zien waarmee ze bezig zijn. Nieuwe taken, lopende zaken,
afgeronde taken, wat ga je leren/ hoe en met wie ga ik het leren.
Op vrijdag 23 november krijgen de kinderen hun portfolio mee naar huis. Hierin is het informatie-, presentatie-, en het
leergedeelte beschreven.
Het analysegedeelte wordt in het tweede portfoliomoment beschreven. Natuurlijk zal de leerkracht tijdens het
gesprek wél de ontwikkelingen van uw kind(eren) bespreken.
Deze (contact)gesprekken vinden plaats op maandagmiddag en -avond op 26 november.
Het volgende contactmoment naar aanleiding van het portfolio is 18 maart.
We zijn trots op wat we al gerealiseerd hebben met het portfolio van uw kind.
Opbouwende reacties van u, als ouders, stellen we dan ook op prijs om zo goed de koers te bepalen in de ontwikkeling
keuzecursus
Dit jaar hopen we op vrijdag 16 november voor de bovenbouw te starten met de keuzecursus. We wachten nog even
op voldoende aanmeldingen. Ook opa’s en oma’s en andere belangstellenden zijn van harte welkom om een cursus te
komen geven.
De keuzecursussen worden gehouden op vrijdag 16 en 23 november en 7 december.
nieuwe kinderen
We heten dit jaar Ziva Schot, Tristan Hage, Jula Wessels en Ona de
Jonge harte welkom op onze school!
We wensen alle nieuwe kinderen en hun ouders een fijne tijd op onze
Jenaplanschool met de Bijbel.
Ook wensen we Ingmar Goudzwaard, Rens en Thomas van Hout een
fijne tijd op hun nieuwe school. Ingmar is naar de Juliana van
Stolbergschool gegaan in Sint Maartensdijk. Rens en Thomas gaan
verhuizen naar Eindhoven.
Ook de ouders bedankt voor de goede samenwerking die er is geweest.

bezoek Naoki Asami
Een jonge Japanner zakte dinsdagmiddag naar
Poortvliet af om er de werking van onze
Jenaplanschool met de Bijbel te bekijken.
Naoki Asami is gepassioneerd door onderwijs en wil
alternatieve onderwijsvormen ook in Japan
bekendmaken. Hij heeft veel toespraken, projecten,
boeken en films gemaakt en overgebracht,
voornamelijk over "Alternatieve Educatie".

Zowel hijzelf als de kinderen waren erg onder de indruk. Hij
zei zeker nog een keer terug te willen komen om zich meer te
verdiepen in het Jenaplanonderwijs.
Watashitachiha, sugu ni o ai shitai to kangaete imasu
(we hopen tot ziens)
jaaroverzicht
In de bijlage is ook weer het jaaroverzicht toegevoegd. Daarin staan de data van de portfoliogesprekken met ouders en
het 12 ½ jarig jubileum van juf Karolien vermeld. De toevoegingen zijn geel gearceerd.
verjaardagen oktober en november
Amber Engel 3 okt
Febe Bloemhof 4 okt
Jeroen Deij 10 okt
Nadiya van der Wal 10 okt
Ziva Schot 11 okt
Esmée van Houdt 14 okt
Tristan Hage 15 okt
Thomas Elenbaas 16 okt
Jasper van Nieuwenhuijzen 18 okt
Jula Wessels 22 okt
Heidi van Homoet 26 okt

Annemijn Elenbaas 27 okt
Jasmijn Filius 28 okt
Stijn Metske 30 okt
Ivan Priem 2 nov.
Koosje Elenbaas 5 nov.
Tikvah van Dijke 10 nov.
Juf Elsemarije 10 nov.
Juf Adrianne 12 nov.
Lisa Abrahamse 28 nov.
Elana Hage 30 nov.

belangrijke data
22 oktober
9 november
12 november
16 november
21 november
23 november
26 november
29 november
30 november

start schoolproject ‘Beestenbende’
weeksluiting met belangstellenden
verjaardagsviering juf Elsemarije en juf Adrianne
start keuzecursus bovenbouw
dankdag: de kinderen zijn op deze dag vrij
portfolio gaat mee
gesprekken portfolio(contactdag)
studiemiddag: kinderen zijn deze middag vrijdag
sinterklaasviering

