
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

                                                         

Januari 
In de OB zijn de kinderen druk met het thema de ruimte. Vanuit de verwondering van de kinderen zijn leervragen 
opgesteld. Hoe weet je dat de aarde ronddraait en hoe komt dit? Hoe ziet een ster eruit en waarom is hij zo ver 

weg? Schijnt de maan elke nacht? Hoe heet is de zon? Waarom draagt een 
astronaut een speciaal pak? Kinderen zijn samen op zoek naar antwoorden op 
hun vragen. Mocht u geïnteresseerd zijn, loop dan gerust buiten schooltijd even 

bij de Vlinders of de Kukeluusjes binnen, u bent van harte welkom. In de MB zijn de eigen groepsthema’s 
inmiddels gekozen. De Fazanten verdiepen zich o.a. in het thema muziek, de Mussen in de Olympisch (Winter) 
Spelen en  de Duiven in de jungle en de woestijn. In de BB wordt nog gewerkt over de verschillende 
geschiedenistijdvakken. In alle groepen wordt bovendien hard gewerkt aan de toetsen van het LVS. 
                                               

Personeel 
Sinds enige tijd treft u juf Rosalinde Hagens bij ons op school aan voor een stageopdracht voor haar opleiding 
onderwijskunde. Rosalinde is oud-leerling van onze school en heeft de PABO al afgerond. Waar wij ook erg blij 
mee zijn, is dat Rosalinde al diverse keren bij diverse groepen heeft willen invallen als vervanging binnen de SKO 
mogelijkheden niet voorhanden zijn. Wij wensen juf Roos veel succes met haar stageopdracht! 
Juf Ineke (Duiven/Fazanten) heeft het virus van de ziekte van Pfeiffer opgelopen. Om haar de gelegenheid te 
geven goed van deze infectie te herstellen, hebben wij in overleg met haar besloten, dat zij tijdelijk haar 
werkzaamheden wat beperkt. De komende twee vrijdagen zal daarom juf Rosalinde haar bij de Fazanten 
vervangen. 
Meester Robert (Dassen) heeft zijn onderwijs assistent stage bij ons afgerond en heeft afgelopen vrijdag zijn 
laatste stagedag gehad. Wij wensen hem veel succes met het afronden van zijn opleiding. 
Het vertrek van juf Medi is door de open directievacature uitgesteld, maar door de komst van onze nieuwe 
directeur is nu de definitieve datum bekend. In februari en maart zal zij haar dagen al gaan afbouwen en per 1 
april zal juf Medi definitief stoppen. Over haar afscheid wordt u t.z.t. nog geïnformeerd. 
 

 

Open Huis 
Afgelopen zaterdag hebben wij een tweede open huis moment gehouden. De belangstelling was boven 
verwachting. Ouders werden welkom geheten door onze nieuwe directeur en ouders van onze oudervereniging 
en rondgeleid door BB-kinderen. In iedere bouw was een stamgroepleid(st)er aanwezig om de nodige uitleg te 
geven. Fijn te merken dat de belangstelling voor onze school weer zo leeft. Ook RTV Nunspeet bracht een 
bezoek. Het filmpje is terug te zien op https://www.rtvnunspeet.nl/nieuws/lokaal-nieuws. Artikel van 20 januari 
‘Ontdek Jenaplan tijdens Open Dag’. Het volgende Open Huis moment is gepland op woensdagmiddag 18 april. 
 

 

                                       Flapuit 
De eerste schoolkrant van dit schooljaar, onze Flapuit, is deze week naar de 
drukker verstuurd. De staat in het teken van WELKOM. Een welkom aan het nieuwe jaar 2018, aan onze nieuwe 
directeur en aan de nieuwe kinderen die nog lopende dit schooljaar op onze school zullen instromen. Begin 
volgende week verwachten wij de krant terug van de drukker en zullen alle oudste kinderen een exemplaar mee 
naar huis krijgen. Wij wensen u alvast veel leesplezier. 
  

 

                                                                          Carnaval 
Onze oudervereniging organiseert in aanloop naar het carnaval weer het Oudewijvenbal. Bij 
deze traditie verkleedt men zich als ‘oud wijf’. De OV nodigt alle moeders uit voor deze 
‘Oudewijvenavond’ op donderdag 1 februari vanaf 20:30 uur in ‘De Zaak’. Er is geen entree 
en eventuele consumpties zijn voor eigen rekening. Alle moeders/dames zijn deze avond van 
harte welkom, dus neem gerust je vriendin, zus of buurvrouw mee. Op school vieren wij 
vrijdag 9 februari Carnaval met de kinderen. Informatie volgt. 
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                                                    TSO 
In december hebben wij u al gemeld dat wij voor de Tussen Schoolse Opvang (TSO=overblijven) 
voor de dinsdag op zoek zijn naar een vrijwilliger. Helaas heeft zich nog niemand gemeld. Dus 
nogmaals: bent u of kent u iemand die bereid is om elke dinsdag of bijvoorbeeld om de week van 

12:10 tot 13:20 uur met de OB kinderen te eten en daarna de kinderen op het plein te begeleiden bij hun spel, 
dan kunt u zich aanmelden bij de directie. De TSO-krachten ontvangen daarvoor een vrijwilligersvergoeding. 
Voor meer informatie kunt u zich ook wenden tot de directie of de TSO-dagcoördinatoren. 

 

 

Agenda 
 

                           
                          ● 29 januari                  weekopening De Boomhut 
                          ●   1 februari                 Oude Wijvenbal          
                          ●   5 februari                 weekopening Herten     
                          ●   6 februari                 volgende Jenapraat 
                          ●   9 februari                 Carnavalsviering op school 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NB De aangekondigde staking van het PO-front op woensdag 14 februari is alleen voor de noordelijke provincies. 
Wij gaan daar niet aan deelnemen. 
 

 


