
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

                                                       
                                                            Stamgroepen 
Zo in de lente aangekomen lijkt het een mooi moment om met u informatie te delen over hoe wij te werk gaan bij 
het bepalen van een eerste of een volgende stamgroep. 
Ons uitgangspunt is dat we op school kinderen leren samenleven. Wij bieden een veilige omgeving, waar 
kinderen situaties kunnen oefenen die zij in hun latere leven mogelijk nog tegenkomen. Ons streven is dat we 
kinderen in hun kracht zetten, dat ze zich staande kunnen houden in een nieuwe omgeving. 
We gooien kinderen nooit zomaar in het diepe. Bij het bepalen van een eerste stamgroep op onze school 
(nieuwe kinderen) wordt in alle gevallen een zorgvuldige overweging gemaakt door de bouwcoördinatoren en 
directie. Zij nemen daarbij o.a. de volgende punten mee, namelijk groepsgrootte, leerling-gewicht/zorgbehoefte, 
groepsdynamica en de verdeling jongens/meisjes. 
 
Voor de overgang van de ene naar de andere bouw wordt door de stamgroepleiders van de groepen een 
zorgvuldige afweging gemaakt. Daarin nemen zij naast de observaties van o.a. speel- en werkgedrag ook de 
hierboven genoemde punten mee. Natuurlijk bevragen wij de kinderen zelf; met welke kinderen werken en spelen 
zij graag. School bepaalt uiteindelijk, waarbij u erop mag vertrouwen dat wij kiezen voor een goede plek waar uw 
kind zich verder kan ontwikkelen. Nog in het huidige schooljaar krijgen kinderen te horen bij wie ze zijn ingedeeld. 
En nog voor de laatste schooldag gaan de kinderen al een keer wennen in de nieuwe groepssamenstelling. 
 
Soms besluit de school om halverwege een schooljaar een leerling over te laten stappen naar een andere 
stamgroep. Dit zijn zeldzame situaties, waarbij individuele belangen en groepsbelangen een rol spelen.  Dit 
gebeurt zogezegd alleen als alles geprobeerd is en er geen andere oplossing meer in zicht is, waarbij ook een 
gesprekstraject met ouders is doorlopen.  
 
Bij inschrijving van een nieuwe leerling kan door ouders vroegtijdig een voorkeur voor een groep aangegeven 
worden. Ook hier bepaalt de school de indeling op basis van de reeds bestaande groepen. Net als bij de 
overgang van de ene naar de andere bouw komen de nieuwe leerlingen ook eerst wennen in hun nieuwe 
stamgroep. 
 

 
 

                                                                 Personeel 
Juf Marijke de Jong (Dassen) tobt nog erg met haar energie en heeft van de arts het dringende advies 
gekregen om tot haar verlof niet meer aan het werk te gaan. Al enige tijd wordt juf Marijke vervangen door 
invaljuf Herma Loohuis en juf Marijke van Eijken. Die vervanging zal tot de meivakantie zo voortgezet worden, 
waarbij juf Herma op maandag en dinsdag, en juf Marijke van Eijken op woensdag, donderdag en vrijdag voor de 
groep staat. Juf Marijke de Jong heeft ondertussen echter wel genoeg van al dat thuiszitten en zal zo af en toe 
wel in school buiten de groep aanwezig zijn. Ook juf Herma is op donderdagochtend tot de meivakantie aanwezig 
voor werkzaamheden buiten de groep. Na de meivakantie zal, zoals reeds was gepland, juf Roos het 
zwangerschapsverlof van Marijke de Jong invullen. Het schema ziet er dan als volgt uit: 
 

Dassen maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

Voor 
meivakantie 

Herma Herma Marijke van 
Eijken 

Marijke van 
Eijken 

Marijke van 
Eijken 

Na 
Meivakantie 

Roos Roos Marijke van 
Eijken 

Marijke van 
Eijken 

Marijke van 
Eijken 

 
Vandaag is het zwangerschapsverlof ingegaan voor juf Jorieke (Vlinders). We wensen haar een hele fijne, 
mooie tijd! Juf Jeannette werkte al bij de Vlinders en zal nu Joriekes verlof gaan invullen samen met juf 
Clementia. Juf Clementia werkt dan alleen nog bij de Vlinders. Juf Cobie zal samen met  juf Lotte de 
Kukeluusjes gaan draaien. Het schema ziet er dan als volgt uit: 
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 maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

Kukeluusjes Lotte Lotte Lotte Lotte Cobie 

Vlinders Clementia Jeannette Jeannette Jeannette Clementia 

 
Willeke (IB-er) wordt vanaf deze week voor een groot deel vervangen door IB-er Marjan van der Pol. En juf 
Sanna zal op de donderdagochtenden extra gaan werken om met name de zorg in de BB op te pakken. 

 
 

 

                                                               Verkeer  
Vorige week woensdag heeft Winifred voor schooltijd met afgevaardigden van de gemeente en de 
Stuyvenbergschool ‘geheel onopvallend’ de parkeersituatie bij onze school in ogenschouw genomen. Het was 
druk, maar iedereen lette goed op en hield rekening met elkaar. Echter, één geparkeerde auto stond half op de 
stoep en dat is momenteel het grootste gevaar. Half op de stoep parkeren levert gevaarlijke situaties op. 
Bovendien klagen buurtbewoners er over. Bij deze een dringende oproep aan een ieder die zich aangesproken 
voelt om deze situatie te voorkomen. Lopen, ook vanaf een parkeerplaats naar school, is goed voor elk! Denk 
bijvoorbeeld aan parkeren bij de Zoom. 
 
Volgende week hebben de bovenbouwleerlingen theorie verkeersexamen (donderdag 19 april) en die week 
daarna het praktijk verkeersexamen op woensdag 25 april. Denken jullie aan het meenemen van de fiets? Wij 
hopen dan op donderdag 26 april alle diploma’s te kunnen uitdelen. 

 
 

 

 

                                                             Open Dag 
Woensdag 18 april is er weer Open Dag, dit keer van 14.30 – 18.30 uur. Dan staan we klaar om nieuwsgierige en 
geïnteresseerde ouders, familie, vrienden en kennissen een kijkje in onze Jenplanschool te laten nemen. Bazuin 
dit rond: Welkom! 

 
 

 

 

Koningspelen 20 april 
In de bijlage vind u informatie over de Koningsspelen. We doen daarin ook een oproep naar u. 
 

 

 
 

IEP Eindtoets groep 8 
Op 17 en 18 april is de IEP-eindtoets voor de kinderen van groep 8. Op deze ochtenden wordt de toets in niveau 
afgenomen. Wij wensen hen daarbij heel veel succes, jullie kúnnen het! 

 
 

 
Luizenpluizen 

De eerste woensdag na de Meivakantie zal de werkgroep Luizen alle leerlingen weer onder  de loep nemen. 
 

 

 

Bedankwoord juf Medi 
“Lieve kinderen, ouders en (oud)collega’s. Wat een geweldige afscheidsdag heb ik mogen beleven met mijn 
familie. Opgehaald worden in een Maserati met chauffeur en een super enthousiaste ontvangst op het plein, 
fantastisch! Daarna koffie met gebak met collega’s en heel veel oud collega’s, wat leuk dat er zoveel acte de 
présence hebben gegeven, en tot slot een te gekke viering met de kinderen rondom het op mijn lijf geschreven 
thema ‘dans’. Wij hebben genoten! Bovendien hebben velen gehoor gegeven aan mijn oproep 
om geen cadeautjes mee te brengen, maar een bijdrage te doen in ton voor de CliniClowns. 
Maar liefst € 286.75 heb ik mogen overmaken, daarvoor ook mijn hartelijke dank! Ik wens 
iedereen nog een fijne tijd op deze geweldige school! Beslist tot ziens              Liefs (juf) Medi.” 
 



 

Oudertevredenheidsenquête 
Uitnodiging Denktank 

De oudertevredenheid enquête is door 52% van ons ouderaantal ingevuld. Daarmee hebben we net voldoende 
deelname om de enquête op waarde te schatten. Ouders geven onze school gemiddeld een 7,8. Dat is een mooi 
cijfer, maar we willen natuurlijk beter ! De analyses van de enquete moeten nog plaatsvinden. Zodra deze in 
kaart zijn gebracht wordt u daarvan op de hoogte gesteld. Vooruitlopend op de analyses hebben we een 
uitnodiging naar de ouders van de Denktank gestuurd voor 25 april, van 19.15  tot 21.00 uur. We gaan 
brainstormen over de onderwerpen Schooltijden en Continuiteit ziekteopvang. Mocht u interesse hebben om met 
ons mee te denken, dan kunt u zich als nieuw panellid aanmelden bij Winifred (directie@franciscus-nunspeet.nl) 
 

 

                                                        Schoolvoetbaltoernooi 
Wat een zonnige middag en wat een sportieve prestaties hebben alle kinderen gistermiddag weer tijdens het 
schoolvoetbaltoernooi laten zien. Maar liefst vijf teams hebben hun beste beentje voor gezet. Ook werd voor de 
2

e
 keer het schoolpenaltykampioenschap gehouden. Dit jaar traden Tariku, Silia en juf Emma aan namens onze 

school. Zij moesten als laatste hun strafschoppen nemen en nog geen enkele school had alle drie de kansen 
benut. Gelukkig bleken onze drie kanjers tegen de druk bestand en zorgden zij met drie knallers voor een 
overtuigende zege! PROFICIAT! Het M5/6 team moest maar liefst acht wedstrijden spelen in hun poule, ze 
wonnen er twee en speelden er één gelijk en behaalden daarmee een 8

e
 plaats. Het J5/6 team speelde zes 

wedstrijden, won, speelde gelijk en verloor, en belandde daarmee op een 7
e
 plaats in de poule. Het M7/8 team 

won twee van de vijf wedstrijden en werd niet onverdienstelijk 3
e
 in de poule. Team J7/8-2 hadden het zwaar. 

Hun poule bestond uit veel 1
e
 teams, maar iedere wedstrijd gingen ze er 

onder leiding van juf Emma weer enthousiast tegen aan. Ze werden 7
e
 in hun 

poule. Het J7/8-1 ging als een speer. Alle poule wedstrijden werden 
overtuigend gewonnen, maar toen moesten ze in de finale tegen de 
Petraschool-1, de nummer 1 uit de andere poule. Het werd een spannende 
strijd en met één super doelpunt van Maarten werd het 1-0 en werd de zege 
binnengehaald en het kampioenschap geprolongeerd. GEFELICITEERD en 
veel succes bij de districtfinales in mei! Rest ons nog een heel hartelijk 
dank aan alle trainers, coaches en ouders bij de ‘hangout’plek … super! 
 

 

Middenbouwproject Vogels 
In de middenbouw werken we aan een verhalend project naar aanleiding van het thema 'Vogels':  
Vorige week vonden wij een achtergebleven rugtas op het schoolplein. De rugtas bleek van Jelle te zijn en was 
gevuld met o.a. een kaart van het eiland Schiermonnikoog. We hebben met elkaar gepraat over hoe het is om op 
een eiland te wonen, hoe de familie van Jelle er uit zou kunnen zien, tekenden en knutselden en hebben in de 
stamgroepen een slaapkamer van Jelle ontworpen. Deze week werken we aan het 'Vogelboek van Jelle', waarbij 
de kinderen leren om informatieve teksten te schrijven over diverse soorten vogels. Afgelopen dinsdag bekeken 
we de vogels ook in het echt. We waren op bezoek in het Hertenkamp in Nunspeet, waarbij de opa van Julia 
(Fazanten) ons veel heeft verteld. Samen met alle ouders, die ons brachten en de groepjes begeleidden, werkten 
we aan een vogelopdracht. Wat fijn dat wij op al deze hulp mochten rekenen. Natuurlijk gaat het vogelproject 
verder en werken wij de komende weken aan diverse doelen op het gebied van wereldoriëntatie, taalvaardigheid 
en sociaal-emotionele ontwikkeling. 
 
 

 

 

Agenda 
 

                          

 16 april                      MR 

 17, 18 april                IEP Eindtoets groep 8 

 17 april                      OV 

 18 april                      Open Middag ( 14.30 – 18.30 uur) 

 19 april                      Theorie verkeersexamen BB 

 20 april                      Koningsspelen 

 23 april                      Weekopening Kukeluusjes 

 25 april                      Praktisch verkeersexamen BB 

 26 april                      Volgende Jenapraat 
 27 april                      Koningsdag(vrije dag), start Meivakantie                

 


