
 
 
 
 
       Jenaplan leef- werkgemeenschap “School met de Bijbel”,  Schoolstraat 6, 4693 BG Poortvliet 
                                     Nieuwsbrief januari 2023 

Nieuwe kinderen 

 
De afgelopen periode hebben we Joey van Kolthoorn, Levi van der Slikke, Marly Rijstenbil, Dann van der 
Ster,  Sara Eerland en Wester van Homoet mogen verwelkomen. 
We wensen alle nieuwe kinderen en hun ouders een fijne tijd op de jenaplanschool met de Bijbel. 
 

 

 

Overblijven 

 
Het overblijven op school wordt door ouders gedaan. Met name zijn dat ouders van kinderen uit de 
midden-en bovenbouw die zelf ook gebruik maken van het overblijven. Zij zorgen ervoor dat de 
kinderen rustig en veilig kunnen overblijven.  Door een tekort aan overblijfkrachten staat dat soms op 
gespannen voet met elkaar. 
 Het komt namelijk geregeld voor dat door allerlei omstandigheden een overbijfouder niet kan.  Er is 
dan moeilijk een invaller te vinden die dat dan overneemt. 
 
We zoeken dus overblijfouders die kunnen invallen. Ik wil daarbij een oproep doen aan ouders uit de 
lagere groepen, waarvan de kinderen ook gebruik maken van het overblijven. 
 
Zo helpen we elkaar!  Wij bieden de mogelijkheid om de kinderen te laten overblijven, u om een keer 
mee te draaien. 
 

 
 
 
 

Berichtje van juf Petra 

 
Vanmiddag bezoek van school gehad:  
Wat een leuke verrassing!  
Mooie tekeningen kreeg ik van de kinderen  
en prachtige bloemen.  
De kinderen hebben samen met mij een  
workout gedaan bij de fysiotherapeut.  
Dat vonden ze erg leuk! En we hebben  
gezellig wat gedronken en gekletst. 
Gisteren heb ik de eerste controle gehad in  
de Maartenskliniek in Nijmegen.  
De hechtingen zijn eruit, alles is netjes  
schoongemaakt en er zit nu hard gips  
omheen. Gelukkig zijn ze tot dusver tevreden! 
Het liefst kwam ik morgen weer naar school, maar ik moet het nog even volhouden. Met zo'n leuk 

bezoekje lukt dat wel wat beter      . 
 
Wilt u een kaartje sturen, dan kan dat naar het volgend adres:   Ter Reede 
                                                                                                                  Afdeling 25 
                                                                                                                  Kamer 9 
                                                                                                                  Koudekerkseweg 81 
                                                                                                                  4382 E J Vlissingen. 
 



 
 
 

Verjaardagen december en januari 
 

                                                                           Marnix van Homoet 2 jan.  Niels Rijstenbil 28 jan.  
                                                              Marly Rijstenbil 2 jan.  Wester van Homoet 31 jan. 
                                                               Sem Vissers 14 jan.  
                                                              Jinthe Kosten 18 jan.   Hannah Herrie 1 febr. 
                                                                     Djustin Vogel 22 jan.  Jessi van Dijke 5 febr.  
                                                                  Ruben Polderman 24 jan.  Twan Wessels 5 febr. 
                                                                        Macy Meijer 25 jan.   Sara Eerland 6 febr. 
                                                                      Juf Femke 26 jan.   Luciano de Ruiter 6 febr. 
                                                                           Noralie Suurland 27 jan.  Eli Schot 15 febr.  
                                                                       Juda Bioch 28 jan.   Teijn Bovenberg 22 febr. 
                                                                        Manuel Elenbaas 28 jan. 
                                                                    

           

Belangrijke data 

                            
     27 januari  gezamenlijke weeksluiting 
     30 jan. - 10 febr. afname IEP-toets 
     14, 15 febr.                  adviesgesprekken VO voor groep 8 
     17 februari  rapportfolio gaat mee naar huis 
     20 - 24 februari voorjaarsvakantie   
     28 februari  start schoolproject   
     28 februari  rapportfoliogesprekken 
 
      
                 Foto’s van kringactiviteiten in groep 3-4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 


