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

Nieuwsbrief september 2021

Meester Arjan stelt zich voor.
Mijn naam is Arjan Meijer. Dit jaar ben ik de groepsleerkracht van groep 4/5.
Tijd dus om mezelf eens voor te stellen.
Ik kom uit Zierikzee, ben getrouwd en vader van drie kinderen die allen naar de
Jenaplanschool in Zierikzee gaan.
Zo’n 15 jaar geleden ben ik begonnen als invaller op Schouwen-Duiveland.
Uiteindelijk resulteerde dit in een vast contract als invaller voor Radar, de
vereniging voor christelijke scholen op Schouwen-Duiveland.
Via die weg ben ik als invaller terecht gekomen bij VPCO op De Regenboog. De
afgelopen jaren ben ik zo werkzaam gebleven bij VPCO en ben ik ook hier op
school geraakt.
Naast het lesgeven heb ik natuurlijk ook nog andere hobby’s. Zo hou ik veel van reizen en nieuwe dingen
ontdekken. In de weekenden ben ik vooral bezig met de sport van mijn kinderen. Zo reizen we bijna elk
weekend langs de atletiekbanen van Nederland.
De luistergesprekken
Dit jaar vindt op maandagmiddag en -avond 20
september de ‘kindbespreking andersom’ (luistergesprek) voor de kinderen uit groep 3 t/m 8 plaats.
Bij deze gesprekken is het de bedoeling dat u als
ouder vertelt over uw kind. Wat vindt U van belang
dat de leerkracht van uw kind moet weten.
Voor wie zijn de oudergesprekken zijn hoofdzakelijk
bedoeld?
Voor de ouders van de kinderen die een nieuwe
juf of meester hebben
én voor de ouders waarvan de kinderen dit jaar
nieuw zijn op school.
U kunt zich vanaf komende dinsdag via de Parro-app inschrijven.
Hebt u geen Parro-app dan kunt u telefonisch een afspraak maken voor een gesprekstijd.
Voor alle informatie zie bijlage in de mail ‘luistergesprekken’.
De stamgroepavond
Ook dit jaar zijn er weer stamgroepavonden gepland en wel op 18 en 19 oktober. De avonden hebben een
informatief karakter. Juist op deze avonden hebt u de kans een goed beeld te krijgen van wat uw
kind(eren) op school leert en doet. Ook is er gelegenheid om vragen te stellen over het onderwijs in de
groep van uw kind(eren). Verdere informatie volgt

Luizencontrole
Na elke vakantie vindt er op school een luizencontrole plaats. Dit wordt door ouders zelf georganiseerd.
Elke groep heeft twee ouders die de controle uitoefenen. Ook deze weken zullen de kinderen
gecontroleerd worden.
Ouderbijdrage
In de brief over de ouderbijdrage vraagt de ouderraad om de ouderbijdrage voor uw kind(eren) over te
maken en waar nodig de overeenkomst ingevuld in te leveren op school. (zie bijlage mail)
Wet bescherming persoonsgegevens
Voorgaande jaren was u gewend om begin elk jaar een brief
met de toestemmingsverklaring te ontvangen. De brief ging
ging over het gebruik van foto’s op de website, nieuwsbrief,
de Parro-app en Facebook. U kon voor het gebruik van
foto’s van uw kind(eren op elk onderdeel wel of geen
toestemming voor verlenen.
Afgelopen jaar zijn we gestart met de communicatie-app
‘Parro’ en hebt u zelf de mogelijkheid om daar uw
voorkeuren aan te geven of aan te passen.
Wilt u voor dit jaar de voorkeuren invoeren of aanpassen dan kunt u dat op de volgende manier doen:
• Ga naar het groepenscherm
• Tik op Privacy-voorkeuren.
• Geef per kind aan wat de voorkeuren zijn, via de stipjes op het potloodje achter het kind.
Komt u er toch niet uit, dan horen we dat graag.
Bij gebruik van beeldmateriaal van uw kinderen) gaan we uit van de informatie die we via de Parro-app
kunnen lezen.
Enkele schoolregels er uitgelicht
mobieltjes e.d.
Voor kinderen die een mobieltje bij zich hebben, geldt de volgende regel:. De kinderen mogen alleen in
uiterste noodzaak multimediale middelen bij zich hebben. Zij houden hun apparaat in hun tas.
fietsregel
Veel kinderen komen op de fiets. Ook de kinderen
die eigenlijk te voet naar school kunnen komen.
Daarom breng ik de fietsregel nogmaals onder uw
aandacht.
Kinderen die buiten het gebied van deze plattegrond
wonen, mogen op de fiets. Verder mogen de
kinderen op de fiets als ze na schooltijd rechtstreeks
naar opa/oma enz. moeten die ook buiten dit gebied
wonen.
Alle andere kinderen komen lopend naar school of
naar het gymlokaal.

Weeksluiting met belangstellenden
Zoals bekend kunt u als ouders/verzorgers of andere belangstellenden gemiddeld één keer per maand op
de daarvoor geplande vrijdagmiddagen een weeksluiting of viering bijwonen. Deze vieringen staan in het
jaaroverzicht vermeld.
Op dit moment is het helaas nog niet mogelijk deze activiteiten met u als ouders en andere
belangstellenden te houden. U hoort ervan zodra dit wél mogelijk wordt.
Verjaardagen september en oktober
Elin Rijstenbil 2 sept.
Thijs de Wit 3 sept.
Lente Abrahamse 9 sept.
Gabriel de Ruiter 17 sept.
Juf Karolien 22 sept.
Meester Peter 26 sept.
Esmée Priem 29 sept.

Febe Bloemhof 4 okt.
Nadiya van der Wal 10 okt.
Ziva Schot 11 okt.
Esmée van Houdt 14 okt.
Tristan Hage 15 okt.
meester Bram 18 okt.
Mart Filius 21 okt.
Jula Wessels 22 okt.
Tess van Homoet 23 okt.
Annemijn Elenbaas 27 okt.
Stijn Metske 30 okt.

Belangrijke data
20 september
7 oktober
18 oktober

19 oktober
25-29 oktober
1 november

ouderluistergesprekken groep 3, 4-5 en 6-7-8
studiedag: de kinderen zijn die dag vrij
stamgroepavond voor groep 3-4 (juf Karolien en juf Petra)
groep 4-5 (meester Arjan)
en groep 6-7-8 (juf Elsemarije)
stamgroepavond voor groep 1-2 (juf Anita en juf Christine)
groep 6-7-8 (meester Bram)
herfstvakantie
start schoolproject

Bijlage: -Uitnodiging luistergesprekken.
-Brief ouderbijdrage 2021-2022.
-Flyer Clinics Tholen

