
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Schoolproject communicatie 

Vandaag hebben wij het zijn allen gekeken naar de weekopening van de meesters en de juffen over het 
komende project communicatie. In de onderbouw staat het thema POST centraal. Naast de ‘echte’ brieven en 
pakketjes post, kennen wij tegenwoordig natuurlijk ook de digitale post, als bijvoorbeeld e-mail. In de 
middenbouw verdiept men zich in de communicatie met en tussen anderen. Denk aan TV, computer (mail) en 
telefoon (diverse app’s). In de bovenbouw gaat het over mediawijsheid. Aansluitend loopt van 17 tot 24 
november ook de nationale Week van de Mediawijsheid. Wij kijken met de BB-kinderen bijvoorbeeld naar de 
betrouwbaarheid van een bericht. Wie heeft het geschreven? Hoe betrouwbaar is de bron? Maar wijzen er ook 
op bij alles wat je leest je gezonde verstand te gebruiken. Is dit reëel? Vanuit welk oogpunt is het artikel 
geschreven? Natuurlijk bekijken wij ook de andere kant. Voor je zelf iets online post DENK NA! Moet het echt 
openbaar gemaakt worden? Hoe zou je het vinden als het over jou ging? Kan het ook anders? Wij gebruiken 
hierbij het DENK NA! rijtje als geheugensteuntje: 
                                                                                  D Doet het er toe?  
                                                                                  E Is het Eerlijk? 
                                                                                  N Is het Nodig? 
                                                                                  K Klopt het? 
                                                                                  N Is het Netjes? 
                                                                                  A Is het Aardig? 
 
 

 

                                                             Open Avond 

Heeft u ouders, die voor de schoolkeuze van hun kind(eren) staan, al attent gemaakt  op onze 
Open Dagen? Op deze momenten krijgen ouders volop de gelegenheid kennis te maken met 
onze school en het Jenaplanonderwijs te ontdekken. De eerste gelegenheid is vanavond al! 
                             Dinsdagavond 24 oktober 2017      19:00 – 21:00 uur 
                                      Zaterdag 20 januari 2018      11:00 – 15:00 uur 
                             Woensdagmiddag 18 april 2018      14:30 – 18:30 uur 
Tijdens deze momenten laten wij belangstellenden graag kennismaken met onze school. Een kijkje in de school 
en informatie over ons onderwijs horen daar natuurlijk bij. Daarnaast geven wij graag uitleg over onze projecten, 
wereldoriëntatie en Engels van groep 1 t/m 8. Kortom, kom kennis maken met alle facetten van onze 
Jenaplanschool. Natuurlijk kan men ook altijd een afspraak maken voor een vrijblijvende persoonlijke rondleiding. 
PS. Heeft u de nieuwe raambeschildering al gezien op het raam van de speelzaal? Wij zijn er erg blij mee! Onze 
hartelijke dank aan Johanna en Lisa! 

 

 

Studiedag 

Gisteren tijdens de studiedag hebben wij ons o.a. verdiept in de leerlijn rekenen. Vorig schooljaar zijn wij tijdens 
de studiedagen m.n. theoretisch bijgeschoold door KPZ docente Belinda Terlouw en onder haar bezielende 
leiding zijn wij dit schooljaar begonnen deze nieuwe theoretische inzichten ook daadwerkelijk in de praktijk te 
brengen. Zo zijn wij gestart met het invoeren van projectweken. Onze eerste projectweek ging over meten (zie 
ons fotoalbum op de website en/of onze facebookpagina) en de komende projectweek gaat in de MB over 
klokkijken en in de OB en BB over tabellen en grafieken. Ook hebben wij in de rekenlessen momenten 
vrijgemaakt voor rekenspellen en rekengesprekjes. Zo kunnen wij beter inspelen op de individuele behoefte van 
de kinderen en hopen wij de rekenopbrengsten een positieve stimulans te kunnen geven. 
Verder hebben wij als team onze gedachten laten gaan over de ontwikkelingen voor onze school in de komende 
jaren. Vorig jaar is er een ‘denktank’ gestart, waarin ouders betrokken worden om met ons mee te denken. Ook 
dit willen wij weer oppakken, waarschijnlijk begin 2018. Degenen die zich hiervoor hebben opgegeven krijgen te 
zijner tijd bericht. 
 

  

                                          Schoolfotograaf 
Dit jaar komt de schoolfotograaf op dinsdag 7 november langs om alle kinderen en groepen weer op 
de foto te zetten. Dit jaar geen broertje/zusje foto’s, die gelegenheid bieden wij om het jaar. Dus kom 

deze dag in vrolijke kleding naar school en zorg dat je haar goed zit  
 

  
                 
 

                   Nieuwsbrief voor de ouders/verzorgers 
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HipHop workshop MB 

Vrijdag 10 november heeft de middenbouw een culturele activiteit gepland staan bij de Veluvine. Dit keer volgen 
zij een HipHop dansworkshop. De Duiven beginnen deze ochtend al om 8:45 uur en zij worden tussen 8:30 en 
8:40 uur bij de Veluvine verwacht. Ons verzamelpunt is bij de trap naar boven rechts in de hoek in de hal bij de 
leestafel. De Duiven lopen terug naar school. Daarna zijn de Fazanten om 9:50 uur en de Mussen om 10:55 uur 
aan de beurt. Wij lopen met de kinderen heen en terug. De Mussen zullen naar verwachting rond 12:15-12:20 uur 
op school terug zijn. Komt uw kind altijd zelfstandig op de fiets naar school of levert ons verzoek problemen voor 
u op, dan verzoeken wij u contact op te nemen met de stamgroepleid(st)er van uw MB-kind(eren). 

 

                                                             Kanjerpraat 
De eerste weken van het schooljaar, tijdens de ontmoetingsweken, staat de groepsvorming altijd 
centraal. Wij leren de kinderen in deze weken vaak net even anders kennen en de kinderen elkaar 
onderling ook. Iedereen heeft wel even tijd nodig om aan de nieuwe groepssamenstelling en zijn of haar rol 
daarin te wennen. Gelukkig zien wij dat vrijwel iedereen al aardig gewend is in zijn/haar nieuwe stamgroep(en). 

Nu juf Hester weg is, is er op school een nieuw “Luisterend Oor”. Juf Marijke van Eijken (Dassen) heeft 
deze rol op zich genomen. Binnenkort zal zij even bij alle groepen langs komen om zich voor te stellen als 
“het Luisterend Oor”. Bij het Luisterend Oor kan je jouw verhaal kwijt. Loop je met iets rond, waar je 

moeilijk met anderen over kan praten, dan kan het Luisterend Oor je helpen. Het luchten van je hart kan een 
enorme opluchting zijn. Er is geen oordeel over wat je vertelt, alleen aandacht en acceptatie. Het Luisterend Oor 
is voor 100% betrouwbaar. Niets van wat je hebt besproken wordt aan derden doorverteld of genoteerd, tenzij jij 
dit zelf aangeeft. Juf Marijke van Eijken is ook onze vertrouwenspersoon binnen school. Zij is op woensdag, 
donderdag en vrijdag aanwezig. 
 

 

                                     Scholierenbowlingtoernooi 
In de herfstvakantie heeft het scholierenbowlingtoernooi plaats gevonden. Maar liefst drie teams 
deden vanuit onze school mee. Team 1 bestond uit de groep 8 boys Daaf, Sverre, Jorik, Paul en 
Alex, team 2 was een combi groep 7/8 jongens, namelijk Thomas, Tariku, Boet, Rens en Milo en 
team 3 bestond uit de ladies Eline, Jamie, Meraija, Jamilia en Julia. Voor team 1 was het 
waarschijnlijk gewoon te vroeg, team 2 plaatste zich als vijfde voor de finale en wist daarin op te 

klimmen naar een 3
de

 plek en de ladies uit groep 6/7 behaalden een mooie 9
de

 plek. Dat belooft nog wat voor 
volgend schooljaar!  

Betalingen 

In het begin van het schooljaar ontvangt u van ons allerlei betalingsverzoeken. Heeft u de betalingen al 
geregeld? Misschien is het aan uw aandacht ontsnapt of bent u het overzicht even kwijt? Daarom hierbij alles 
nog weer even op een rijtje. Heeft u al betaald? Dan willen wij u hartelijk bedanken en kunt u dit bericht als niet 
verzonden beschouwen. 
 

1. Schoolontmoetingsweken     IBAN: NL 14 INGB 000 27 78 042  t.n.v. RK St. Franciscus          
OB - € 5,00     MB - € 20,00     BB - € 110,00                                       graag betalen voor 15 september 
 

2. OuderVereniging                   IBAN: NL 78 ABNA 049 60 06 231 t.n.v. RK Ouderraad 
vrijwillige bijdrage min. € 22,50 per kind (brief bijgevoegd)                  graag betalen voor 1 november 
 

3. TSO (overblijven)                  IBAN: NL 76 ABNA 055 21 25 229 t.n.v. TSO St. Franciscus          
€ 30,00 per dag per schooljaar (alleen indien u kind(eren) heeft opgegeven)   graag betalen voor 1 januari 

 

Mocht een bijdrage voor u financiële problemen opleveren, dan verzoeken wij u contact op te nemen met de 
directie om eventuele individuele afspraken te maken. 
 

 

Agenda 
                          ● 24 oktober                      opening projectweek communicatie 
                          ● 24 oktober                      ouderspreekmiddag/-avond briefjes mee naar huis 
                          ● 24 oktober                      OPENAVOND 19:00-21:00 uur (voor nieuwe ouders)       
                          ● 25 oktober                      hoofdluiscontrole 
                          ● 26 oktober                      ouderspreekmiddag/-avond briefjes inleveren (vóór 13:30 uur) 

                          ● 27 oktober                      ouderspreekmiddag/-avond briefjes retour 
                          ● 27 oktober                      Halloween fright night BB 19:00 – 21:00 uur 
                        ● 29/30 oktober                ingang wintertijd (om 3.00 uur klok terug naar 2.00 uur) 

                          ● 30 oktober                      weekopening Kukeluusjes 
                          ● 30 oktober                      ouderspreekmiddag & -avond 16:00 – 21:00 uur 
                          ●   1 november                  Allerheiligen 
                          ●   2 november                  Allerzielen 
                          ●   2 november                  stamgroepouderoverleg 19:30 uur op school 
                          ●   3 november                  weeksluiting Vlinders & Vossen 
                          ●   6 november                  weekopening Dassen     
                          ●   7 november                  schoolfotograaf    
                          ●   7 november                  volgende Jenapraat 
                          ● 10 november                  MB HipHop workshop (Duiven 8:30-8:40 uur bij Veluvine) 
 

 


