
 
 
 
 
       Jenaplan leef- werkgemeenschap “School met de Bijbel”,  Schoolstraat 6, 4693 BG Poortvliet
                          Nieuwsbrief september 2022 

De luistergesprekken 

 
Afgelopen week is de mail met informatie over de luistergesprekken de deur uit gegaan. 
Dit jaar vindt op maandagmiddag en -avond 19 september de ‘kindbespreking andersom’ (luister-
gesprek) 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 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. 
 

 

Juf Melissa, de vakleerkracht gym voor groep 3-4 en 5-6. 
 

                                                    Melissa van Schetsen: de meesten kennen haar al. Zij verzorgt vanuit de  
                                                    Leertuin de bewegingsonderwijslessen en de natte gymlessen op                    
                                                    Tholen. Hiernaast geeft zij nog bij Salus training en is zij ook nog personal             
                                                    trainer.  
                                                    Zij is moeder van  Mia (3), sportief en ontzettend enthousiast met de  
                                                    kinderen.  
                                                    Zij zal dit jaar elke dinsdag gymles geven aan groep 3-4 en 5-6. 
 
 

 

Brieven : ouderbijdrage, klussenlijst, grote schoonmaak 

 

Het schooljaar is weer begonnen. We zijn allemaal weer aan het opstarten. Ook de schoonmaak komt er 
weer aan. Deze willen we graag organiseren in de week van 10-14 oktober. Het zou heel fijn zijn als u als 
ouder komt helpen. In de bijlage ziet u verdere informatie hier over.  
 
Ook vindt u in de bijlage van deze nieuwsbrief de klussenlijst. Hierin ziet u alle activiteiten waarbij u de 
school kan helpen. Zou u deze in willen vullen en mee terug willen geven naar school?  
 
De laatste brief is de brief over de ouderbijdrage. Daarin wordt gevraagd  de ouderbijdrage voor uw 
kind(eren) over te maken en waar nodig de overeenkomst ingevuld in te leveren op school 
 
Alvast heel erg bedankt.  
Groetjes van Lotte, Kim, Esther, Janneke, Karin, Samantha, Marion, Ilona en Annemieke  
de ouderraad 
 
Ook ontvangt u deze week een papieren invulversie van deze bovengenoemde brieven.  
 

 
 
 
 



 
 
 

Fotograaf 

 
Dit jaar komt de schoolfotograaf weer op school.  
Vrijdagochtend 30 september zal hij om 8.30 uur starten met de gezinsfoto’s. Broertje(s) en/of zusje(s) 
kunnen dan met elkaar op de foto. 
Na de gezinsfoto’s worden de portretfoto’s van alle schoolkinderen en de groepsfoto’s gemaakt. 
 

 
 

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. De eerste is gepland op vrijdagmiddag 30 september om 14.30 uur. 
 

 
 

Nog één overblijfouder gezocht 

 
We hebben nog één (die elke week kan overblijven)  
                              of twee overblijfouders (die dan om de week elkaar kunnen aflossen) nodig.  
Verder streven wij ernaar dat er per keer drie overblijfouders aanwezig zijn.  
 
U kunt zich opgeven bij mij (Peter Grabijn) 
Aan het eind van het jaar ontvangen alle overblijfouders een vergoeding voor het overblijven 
 

 
 

Enkele schoolregels er uitgelicht 

 

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 platte- 
grond wonen, mogen op de fiets. Verder mogen  
de kinderen op de fiets als ze na schooltijd recht- 
streeks naar opa/oma enz. moeten die ook buiten 
dit gebied wonen. 
 
Alle andere kinderen komen lopend naar school  
of naar het gymlokaal.  
 
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.  
 
parkeren van de auto. 
Deze regel is voor de ouders die de kinderen met de auto naar school brengen. Tijdens het brengen en 
halen is het best druk met auto’s. Toch wil ik benadrukken om de auto netjes aan de kant te parkeren. 
Het komt geregeld voor dat auto’s zo geparkeerd zijn, dat er niemand meer voorbij kan. 
 

 
 
 
 



 
 

 
 

Verjaardagen september en oktober 

 
                                                       Elin Rijstenbil 2 sept.  Ziva Schot 11 okt.  
                                                       Thijs de Wit 3 sept.  Esmée van Houdt 14 okt. 
                                                       Lente Abrahamse 9 sept.              Tristan Hage 15 okt. 
                                                       Gabriel de Ruiter 17 sept. Meester Bram 18 okt. 
                                                       Emma Bioch 17 sept.  Mart Filius 21 okt. 
                                                       Juf Karolien 22 sept..  Jula Wessels 22 okt. 

                                                        Meester Peter 26 sept  Tess van Homoet 23 okt. 
                                                             Annemijn Elenbaas 27 okt. 

                                     Stijn Metske 30 okt 
 

 
 
 

  Belangrijke data 

            
              19 september  luistergesprekken groep 3, 4-5, en 7-8 
              27 september  studiedag: de kinderen zijn die dag vrij 
              30 september  8.30 start de schoolfotograaf met het maken van de gezinsfoto’s 
              3 oktober  start project ‘Gi-ga-groen’ 
              11,12,13 oktober grote schoonmaak 
              18 oktober  stamgroepavond voor alle groepen 
              21 oktober  weeksluiting met ouders 

                           24-28 oktober                   herfstvakantie 
 

 
 
 
Bijlage: - Brief grote schoonmaak 

- Brief klussenlijst 2022-2023 
- Brief ouderbijdrage 2022-2023 
- Folder activiteiten sportplezier 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


