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

Nieuwsbrief mei 2022

Project-‘Zo zijn onze manieren!’
Afgelopen maandag zijn we gestart met ons nieuw schoolproject
‘Zo zijn onze manieren!’
De kinderen hebben in de gemeenschapruimte kennisgemaakt met
mensen uit verschillende landen.
Meester Bram ging met zijn kameel op zoek naar land met de witte
bergen en kwam op zijn reis allerlei mensen tegen met natuurlijk hun
verschillende gewoontes.
Daar zal de komende tijd door de hele school over worden gewerkt,
gespeeld en werkstukken gemaakt.
Dit keer wordt er ook weer een kijkavond georganiseerd en wel op
dinsdagavond 14 juni. Daar hoort u te zijner tijd meer over.
Zet de datum alvast in uw agenda.
Keuzecursus
De keuzecursus is in november niet doorgegaan. Toch willen we de draad weer oppakken. We hebben
voor de groepen 6-7-8 de keuzecursus gepland op de volgende dinsdagmiddagen: 21 en 28 juni en 5 juli.
Deze week gaan de brieven om mee te helpen de deur uit.
Hopelijk kunnen de ouders die zich voor de cursus in november hebben opgegeven ook de komende
cursus doen.
Jubileumfeest juf Anita en juf Christine
Vrijdag 8 juli hopen juf Anita haar 40-jarig en juf
Christine haar 25-jarig jubileum te vieren. Het is fijn dat
we al zo lang van deze twee juffen mogen genieten.
Op de ochtend is er dan de mogelijkheid om bij de viering
aanwezig te zijn en daarna de jubilarissen te feliciteren.
Verdere voorbereidingen zijn in volle gang.
Meer informatie hierover volgt.
Gebruik hoofdingang
Op dit moment gaan de kinderen door verschillende
ingangen naar binnen.
Vanaf volgende week gaan we weer terug naar
de oude situatie:
Alle kinderen gaan wanneer de school begint
door de hoofdingang naar binnen.
Ouders van de kleuters mogen bij de
ochtendbel ook mee naar binnen.
Bij de middagbel gaan de kleuters zelfstandig
naar binnen.

Verjaardagen mei en juni
Juf Anita 1 mei
Esther Herrie 3 mei
Mevrouw Tineke 7 mei
Juf Petra Eerland 9 mei
Sven Kleppe 18 mei
Tycho Smits 19 mei
Sam Menheere 23 mei
Lyrah Pot 23 mei
Joris Deij 26 mei
Meester Arjan 27 mei
Kyan van Vossen 28 mei
Juf Monique 30 mei
Belangrijke data
9 mei
20 mei
26 – 29 mei
4-7 juni
10 juni
14 juni
17 juni
21 juni
24 juni

28 juni
5 juli
8 juli

Start nieuw schoolproject ‘Zo zijn onze manieren!’
Gezamenlijke weeksluiting
Hemelvaartsweekend
Pinksterweekend kinderen zijn deze dagen vrij.
bevrijdingskamp Tholen
Kijkavond
Studiemiddag: Kinderen zijn vanaf 12.00 uur vrij.
Start 1e keuzecursus groep 6-7-8
Schooluitje groep 6-7-8
Schoolreis groep 3-4-5
Kleuterdag groep 1-2
2e keuzecursus
3e keuzecursus
Jubileumfeest juf Anita en juf Christine

Marjet Krijger 3 juni
Noor van Hemert 4 juni
Livia Polderman 6 juni
Eva Blom 9 juni
Max van Eijk 10 juni
Nick Geuze 20 juni
Chayenne van Hooijdonk 21 juni
Wessel van Hemert 22 juni
Zoë Smits 24 juni

