
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

November 

Vandaag is de schoolfotograaf op bezoek geweest en zijn alle kinderen geportretteerd en is er ook een 
stamgroepfoto gemaakt. In januari komt de fotograaf nog voor de Boomhut en in juni voor de groep 8 foto. 
Kinderen die zijn bezoek hebben misgelopen, bijv. door ziekte, kunnen in januari nog voor de individuele 
fotoserie meegaan. U kunt uw kind hiervoor aanmelden per ommegaande mail. 

In de groepen wordt nog hard gewerkt aan het thema communicatie. De OB loopt als postbode door 
de school en bezorgt in alle groepen keurig de post. Leuk om te zien hoe druk zij zijn met de reken-, 
taal- en sorteeropdrachten, die verwerkt zijn in dit thema. De MB heeft zich middels opzoekvragen 

verdiept in de ontwikkeling van de communicatiemiddelen. Denkt u eens aan de eerste en de laatste (mobiele) 
telefoon, TV of radio…… Zo maken zij ook gelijk kennis met het verschil tussen opzoek- en onderzoeksvragen. 
De BB is druk met de voorbereiding van hun informatiemiddag voor ouders en belangstellenden over social 
media en mediawijsheid. De uitnodiging voor deze informatiemiddag volgt per BB-stamgroep.  
 

 

                                                           HipHop workshop MB (herhaling)  
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). 
Let op: Deze vrijdag vervalt de gymnastiek voor de MB, maar tijdens de workshop worden sportkleding en 
schone (sport)schoenen gedragen, dus graag gymtas wel mee! 

 

 

 Sint Maarten lampionoptocht 

In de herfstperiode worden twee lichtfeesten gevierd. Zo is er een link te leggen tussen Sint Maarten en 
Halloween. Van oorsprong zijn beide een oogst- en offerfeest. Waar het bij Halloween in essentie meer ging om 
het wegjagen van boze geesten met enge maskers en de periode van het ‘vagevuur’ korter te laten duren voor 
een familielid of vriend door het geven van een krentenbrood aan de armen, zo ging het bij Sint Maarten om het 
delen van de helft van de opbrengst van de tocht met een ‘minderbedeelde’. Samen de enkele kinderen en de 
BB-stamgroepouders hebben wij voor de BB-kinderen een Halloween fright night georganiseerd. Wij kunnen 

terug kijken op een zeer geslaagde avond, zeker voor herhaling vatbaar! 
Zaterdag 11 november a.s. organiseert de Ouder Vereniging een lampionoptocht voor de OB- en 
de MB-kinderen. De opgave belooft een grote opkomst. Maar wie was Sint Maarten en wat wordt 
er gevierd? Bekend is het verhaal over Sint Maarten (soldaat Martinus), die te paard bij de 
stadspoort van Amiens een bedelaar aantrof. Omdat die het koud had, sneed hij zijn mantel in 
tweeën en gaf de bedelaar de helft. Niet lang daarna stapte hij uit het leger en bekeerde hij zich 

tot het christendom. De kinderen krijgen vrijdag de Sint Maartenliedjes mee naar huis, die wij die middag eerst 
nog geoefend hebben tijdens de viering. Neemt u de liedjes ook ’s avonds mee? 
 

 

                                                                Open Avond 

De Open Avond van 24 oktober is goed bezocht. Wij hebben meer nieuwe ouders mogen verwelkomen dan wij 
hadden verwacht en ook fijn dat wij van twee ouderparen ondertussen al een inschrijving voor hun kind mochten 
ontvangen. Heeft u in uw kennissenkring ook ouders, die binnenkort voor de schoolkeuze van hun kind(eren) 
staan, maakt u hen dan attent op de volgende data:                            
                                          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.  
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Stamgroepouderoverleg 

Vorige week zijn de stamgroepouders bij elkaar geweest. De stamgroepouder is een soort rechterhand van de 
stamgroepleid(st)er. Zij coördineert allerlei werkzaamheden, die niet direct met het lesgeven te maken hebben. 
Door deze ouderparticipatie kunnen activiteiten gerealiseerd worden, waaraan de stamgroepleid(st)er 
onvoldoende toekomt. Nieuw dit schooljaar is dat de stamgroepleid(st)er ook een coördinerende rol in het 
begeleiden en wegwijs maken van nieuwe ouders in de stamgroep vervult, zodat ook de ouders zich snel thuis 
zullen voelen op onze school. Samen hebben wij gekeken naar de mogelijkheden van een goed ‘oudernetwerk’. 
Uit ervaring in de OB is er een voorstel gekomen om ook app-groepen aan te maken 
van de MB- en BB-stamgroepen, zodat de stamgroepouder makkelijk hulpvragen bij 
iedereen onder de aandacht kan brengen. De afspraak is om de app alleen voor 
school gerelateerde zaken (zeg maar ‘zakelijk’) te gebruiken en dat alleen de 
stamgroepouder er hulpvragen op kan zetten, waarop men dan liefst met een 
persoonlijke app kan reageren. Wie zich niet aan deze afspraken houdt kan uit de groep verwijderd worden. 
Mocht u er bezwaar tegen hebben dat uw mobiele telefoongegevens gebruikt en bekend worden, dan verzoeken 
wij u dit per ommegaand aan ons te melden. Horen wij niets, dan wij ervan uit dat u akkoord gaat. Wij verzoeken 
u te controleren of uw mobiele gegevens in Parnassys nog up-to-date zijn. Vrijdag worden de gegevens naar de 
diverse stamgroepouders verstuurd, dus graag voor die tijd bericht.  
                                               

                                                       Pietengym 

Nunspeet beweegt organiseert op woensdagmiddag 22 november weer de Pietgym. Voor kinderen van 
groep 1 en 2 van 13:30 – 14:30 uur en voor kinderen van groep 3 en 4 van 14:30 – 15:30 uur 

in Sportcentrum de Brake. Aanmelden kan via www.nunspeetbeweegt.nl. Deelname is gratis, maar let 
op: vol = vol!  
                                                              

 

 
Agenda 

 
                          ● 10 november                  MB HipHop workshop (Duiven 8:30-8:40 uur bij Veluvine) 

                          ● 11 november                  weeksluiting zingen 
                          ● 11 november                  Sint Maarten lampionoptocht 18:30 uur 
                          ● 13 november                  weekopening Mussen 
                          ● 13 november                  MR overleg 
                          ● 17 november                  afsluiting schoolproject communicatie (per bouw verschillend) 

                          ● 18 november                  intocht Sinterklaas in Dokkum 

                          ● 20 november                  weekopening Sint (door team) 
                        ● 21 november                 volgende Jenapraat  
                        ● 22 november                 Pietengym, Nunspeet Beweegt, de Brake 
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