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

Nieuwsbrief januari/februari 2022

Beste ouder(s), verzorger(s),
Gelukkig konden we 10 januari gewoon beginnen op school. We hebben de vlag uitgehangen!
Na de persconferentie is er wat meer ruimte gekomen voor kinderen. Daar zijn we blij mee. Het leren op
school met elkaar, zowel cognitief, maar zeker ook sociaal-emotioneel doe je samen!
Toch is het elke keer spannend. Geregeld komen er meldingen binnen van zieke kinderen en soms ook
van zieke personeelsleden. Tot nu toe hebben we dit aardig kunnen oplossen. Ook voor uw meewerken
willen we u bedanken. We hebben ervaren dat u heel erg mee heeft gedacht en voorzichtig bent geweest
wanneer uw kinderen klachten hadden. Sommige kinderen zijn vanwege corona in het gezin of bij zichzelf
echt weken weg geweest. Maar ook wanneer er bij een zieke leerkracht geen vervanging was en de
kinderen thuis moesten blijven. Dat vereist ook flexibiliteit vanuit uw kant als ouder.
Ondanks de huidige situatie om ons heen mogen we het nieuwe kalenderjaar met veel hoop en
vertrouwen tegemoet zien en ik kijk er dan ook naar uit om samen verder te werken aan onze school.
Psalm 91
1 Als je bescherming zoekt bij de Allerhoogste God,
ben je helemaal veilig.
2 Ik zeg tegen de Heer:
"Bij U ben ik zo veilig als in een schuilplaats,
zo veilig als in een burcht.
U bent mijn God. Ik vertrouw op U.
Met hartelijke groet,
Peter Grabijn
Nieuwe speeltoestellen
Afgelopen schooljaar zijn een aantal
speeltoestellen weggehaald. De toestellen
waren onder het maaiveld helemaal verrot.
Samen met de leerlingenraad hebben we
gekeken naar vervangende toestellen.
Het resultaat kunt u op de foto’s zien.
Verleden week zijn het nieuwe duikeltoestel
en klimnet geplaatst.
Gesprekken rapportfolio en advies voortgezet onderwijs groep 8
De datum van de rapportfoliogesprekken komt steeds dichterbij.
Vrijdag 18 februari krijgen de kinderen het rapportfolio mee naar huis. Maandag 21 februari zijn de
gesprekken gepland.
De groepsleerkracht zal samen met u het rapportfolio van uw kind(eren) bespreken.(vanaf groep 6 zijn
ook de kinderen uitgenodigd)

De gesprekken vinden plaats op school. Om de gezondheid van het personeel en ook van u zoveel
mogelijk te waarborgen, zullen we kijken welke maatregelen er nodig zijn.
Wilt u toch liever een online gesprek, dan kan dat natuurlijk ook.
U kunt zich straks weer inschrijven via Parro op uitnodiging van de leerkrachten. Zij geven een
seintje wanneer de Parro opengezet wordt.
Verder informatie over de gesprekken ontvangt u over een week.
De adviesgesprekken met de ouders en kinderen van groep 8 voor het voortgezet onderwijs zijn de
komende maandag (groep juf Elsemarije) en donderdag (groep meester Bram) gepland.
De uitnodigingen om in te schrijven zijn deze week via de Parro-app verstuurd. Tijdens dit gesprek wordt
naast het advies ook gekeken naar de huidige ontwikkeling van het kind. Er zal dan ook geen
rapportfoliogesprek meer gepland worden voor groep 8.
NL-doet
Zaterdag 12 maart is de landelijke NL-doet-dag
gepland. Ook de ‘Speelhof’ doet hieraan mee. We
willen o.a. nieuw zand voor de zandbak laten
komen. Het zand kan op deze zaterdagochtend
naar de kleuterzandbak gekruid worden. Verder
willen we naast het kleuterplein ook de rest van
het gebied om de school netjes maken voor de
zomer.
Daar zijn natuurlijk veel handen voor nodig. De
klusochtend duurt van 8.00 uur tot 12.00 uur.
Vele handen maken licht werk!!
Hoe u zich kunt opgeven en nog andere
specifiekere informatie over de klusochtend wordt
nog bekend gemaakt in een aparte brief.
Nog even de laatste maatregelen m.b.t. Corona
Na de persconferentie van 25 januari zijn de volgende maatregelen van kracht:
• Kinderen blijven thuis als zij positief getest zijn op het
coronavirus, ziek zijn of hebben die kunnen wijzen op het
coronavirus.
• Kinderen die in contact zijn geweest met iemand die besmet is
met het coronavirus hoeven niet in quarantaine, tenzij zij klachten
hebben die kunnen wijzen op het coronavirus. Zij mogen dus
géén klachten hebben en bij voorkeur een zelftest gedaan
hebben.
• Bij drie of meer besmettingen in de groep, hoeft de gehele klas
niet meer in quarantaine. Alleen de kinderen die besmet zijn met
het coronavirus blijven thuis.
• Het dringende advies blijft om regelmatig een zelftest te doen;
bij kinderen vanaf groep 6 zelfs twee keer per week. Zelftesten
voor leerlingen zijn op school verkrijgbaar.
• De andere regels met betrekking tot contact, hygiëne, ventilatie
e.d. blijven gelden.
• Volwassenen dragen een mondkapje in de gang/hal.

Welkom nieuwe kinderen
De afgelopen periode hebben we de volgende kinderen op school mogen ontvangen: Ralf en Lucas van der Slikke,
Vince Tuitert, Elin Rijstenbil, Billy van den Berge, Noralie Suurland, Jessi van Dijke en Luciano de Ruiter.
Verder heten de komende dagen Jens Elenbaas en Liv Houke van harte welkom op onze school. We wensen alle
nieuwe kinderen en hun ouders een fijne tijd op de Jenaplanschool met de Bijbel.

Verjaardagen februari en maart
Hannah Herrie 1 febr.
Twan Wessels 5 febr.
Jessi van Dijke 5 febr.
Luciano de Ruiter 6 febr.
Teijn Bovenberg 22 febr.
Carléne Klok 28 febr.
Simon Hus 1 maart
Joel Boyd 2 maart
Jens Kosten 2 maart
Linsey Meijer 3 maart
Belangrijke data
10 januari
7 februari
10 februari
14 februari
18 februari
21 februari

Start project ‘Dieren om ons heen’
Adviesgesprekken groep van juf Elsemarije.
Adviesgesprekken groep meester Bram.
Studiemiddag: De kinderen zijn dan vrij.
De rapportfolio’s worden uitgedeeld.
Rapportfoliogesprekken
vinden op school plaats.
23 februari
Biddag: De kinderen hebben vrij.
28 febr.-4 mrt. Voorjaarsvakantie
10 maart
Studiedag
12 maart
NL doet

Evert van Homoet 3 maart
Guus Bouman 8 maart
Lieke Bouman 9 maart
Thomas Sturris 9 maart
Sven Rijstenbil 12 maart
Joy Bijl 13 maart
Jens Elenbaas 12 maart
Kyan Vroegop 13 maart
Jada Bloemhof 22 maart
Liv Houke 22 maart
Jens Elenbaas 29 maart
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