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Hallo allemaal,
Vandaag hebben we de verjaardagen van de meesters en juffen gevierd middels een Carnavalsfeestje. Een kleurrijke
dag met vrolijke kostuums. Een echte modeshow mocht dan ook niet ontbreken. En wat zijn de meesters en juffen
verwend! Allemaal ontzettend bedankt.
We hebben de dag afgesloten met een podium waar meester Ferry in het Zonnetje werd gezet omdat zijn LIO-stage op
de Jeanne d’Arc er nu dan echt op zit. We bedanken meester Ferry voor zijn inzet en wensen hem veel succes in
onderwijsland.
Wij wensen iedereen een fijne en ontspannen voorjaarsvakantie!
Vriendelijk groetend
Team Jeanne d’Arc
Agenda
-

21 februari t/m 1 maart: voorjaarsvakantie
4 maart: Luizenpluizen
3, 4, 5, 11 en 12 februari: Portfoliogesprekken
2 april: Paasviering op school
3 april: Goede vrijdag
6 april: Tweede Paasdag
7 april: Studiedag
8 april: Schoolfotograaf

In dit Schakeltje:
Terugblik: bezoek Flevo on Ice
- Afscheid meester Ferry
- Afscheid juf Marijn
- Portfoliogesprekken
- Nieuws uit groep 1 / 2
- Nieuws uit groep 7 / 8
- Update juf Petra
- Pablo Pissebed
- Bijlage: Luizen
Terugblik: Flevo on Ice
Op 13 februari gingen de groepen 5 t/m. 8 naar Flevo on Ice. Dit is een jaarlijks terugkerend evenement wat mogelijk
wordt gemaakt door stichting Wiel. Zoals gewoonlijk gingen wij samen met de Agnietenschool en wat mooi was om te
zien was dat de kinderen het erg goed met elkaar kunnen vinden.
Het weer was geweldig en in tegenstelling tot vorig jaar was de ijsbaan sterk en droog. Dit zorgde voor mooie ritten op de
3 km baan. Ook de krabbelbaan werd druk bezocht door de beginnende schaatsers. Toen de zon zich nog even liet zien
was de ochtend geslaagd en gingen we om 12:00 weer richting school. Stichting Wiel, bedankt voor de leuke dag!
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Afscheid meester Ferry
Vandaag was mijn laatste dag op de Jeanne d’Arc. Na een periode van
drie en een half jaar zit het er helaas op en wordt het tijd voor een
nieuw hoofdstuk. Ik kijk met veel plezier terug op de afgelopen jaren. Ik
begon met het geven van de gymlessen omdat ik een minor op de Calo
in Zwolle volgde. Daarna ben ik begonnen in groep 7/8 bij meester
Walter. In die periode heb ik veel geleerd. Ik kreeg de ruimte en vrijheid
om mezelf te ontwikkelen en daar ben ik meester Walter dankbaar
voor. Dankzij goede feedback was het voor mij altijd duidelijk waaraan
ik moest werken om beter te worden. Ik heb veel leuke dingen mogen
meemaken tijdens mijn stageperiode op de Jeanne d’Arc. Een paar
voorbeelden hiervan zijn: de schoolzwemwedstrijd, carnaval, de
koningspelen, kerstvieringen, meester en juffen dag, gymlessen geven,
thema lessen maken voor groep 7/8 en als hoogtepunt de drie keer dat
ik ben mee geweest op kamp. Maar nu komt er helaas toch echt een
einde aan mijn tijd op de Jeanne d’Arc. Ik heb mijn laatste verslag
ingeleverd, en nu is het wachten op het cijfer zodat ik mijn diploma in
ontvangst kan nemen.
Als laatste wil ik alle collega’s, ouders en kinderen bedanken voor de
goede en leerzame tijd die ik hier heb gehad.
Groetjes,
Meester Ferry
Afscheid juf Marijn
Wat is de tijd voorbij gevlogen!
Eind oktober hebben we afscheid genomen van juf Esther, vanwege haar zwangerschapsverlof. Inmiddels hebben we al
eerder vernomen dat daar een lief klein meisje geboren is. In de tussentijd heeft een nieuwe juf dit verlof ingevuld: juf
Marijn. Deze spontane juf had snel een klik met de groep en zorgde met haar enthousiasme voor veel betrokkenheid bij
de kinderen. Ook als collega werd zij zeer gewaardeerd.
Nu zijn we bijna aan de voorjaarsvakantie begonnen en hebben we afscheid moeten nemen van juf Marijn, maar mogen
we juf Esther weer verwelkomen in de kleuterklas! Afgelopen dinsdag hebben we afscheid genomen van juf Marijn en is
zij verwend met cadeautjes vanuit de klas, van de meester met een ‘Wie Is Het’-spel met foto’s van de kinderen en
collega’s en heeft ze van het team ook nog een kleinigheidje gehad. Dit alles omdat we het werk van juf Marijn erg
hebben kunnen waarderen.
Juf Marijn gaat nu verder aan de slag op een andere school, waar ze al eerder op de woensdag t/m vrijdag aan het
invallen was. Wellicht dat we haar in de toekomst nog eens gaan zien. Voor nu wensen we haar veel succes op de
andere school en het invallen en graag tot een volgende keer!
Portfoliogesprekken
Na de voorjaarsvakantie starten wij met de portfolio gesprekken. Hierin bespreekt uw kind zijn/haar vorderingen en
welbevinden. Op 3 februari zijn de uitnodigingen voor de portfoliogesprekken verstuurd. Dinsdag 10 maart is komen te
vervallen in verband met de Dalton visitatie. Uiteraard mag er onderling geruild worden maar geef dit a.u.b. wel aan bij de
desbetreffende leerkracht. Op de deuren van elk lokaal hangt de planning voor de gesprekken dus daar kunt u alle tijden
terug vinden.
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Nieuws uit groep 1 / 2
De afgelopen weken hebben de kleutergroepen gewerkt binnen het thema ‘Beroepen’. We hebben ons laten inspireren
door de kinderen zelf, waarbij ze zelf aan konden geven wat zij later wilden worden. De werkjes sloten dan ook aan bij het
eigen beroep zoals; stuntpiloot, prinses of paardenverzorger. Uiteindelijk hebben we gezocht naar een spetterende
afsluiting van het thema, wat uiteindelijk lukte op de nabij gelegen kazerne. Een prachtig uitstapje met veel beroepen op
een plek (zie foto’s op Facebook); brandweer, kok, monteur, soldaten. We hebben genoten van deze dag, wat zonder
onze hulpouders niet mogelijk was geweest!
We hebben de week voor de voorjaarsvakantie afgesloten met het thema Feest, waarbij we vooral uitkeken naar die ene
dag waarop we allemaal verkleed mochten komen. Zou iedereen in het eigen beroep verkleed komen? En wat te denken
van meester en juf?
Nieuws uit groep 7 / 8
De afgelopen week stond in het teken van de portfolio’s en de adviesgesprekken voor de middelbare school. Voor groep
acht wel spannend omdat de nieuwe schoolcarrière wat concreter wordt. Uiteraard hebben de kinderen recht op acht jaar
basisschool dus het laatste halfjaar wordt er nog genoeg geleerd. Wij willen de overstap naar de middelbare namelijk zo
soepel mogelijk laten verlopen.
Voor groep 7 was er na de toetsing periode ook tijd voor plezier. Zo zijn we weer begonnen met keuzewerk wat door de
kinderen zeer enthousiast werd ontvangen. De kinderen gaan vijf weken werken aan een zelfgekozen project wat
inspeelt op de persoonlijke interesses en mogelijkheden. Uiteraard wordt er eerst een plan van aanpak gemaakt en wordt
er wekelijks geëvalueerd op de tussentijdse doelen. Aan het eind van de vijf weken wordt elk project gepresenteerd en
beoordeeld door de leerkracht en groep. Updates zullen wij op de Facebook pagina zetten (#keuzewerk).
Update juf Petra
Afgelopen week ben ik bij de chirurg in het Academische Ziekenhuis Utrecht geweest. De gehele (rechter)bijnier zal
middels een kijkoperatie verwijderd worden. Het is de bedoeling dat de andere bijnier de functie volledig zal overnemen.
Volgende week heb ik een gesprek met de anesthesist, apotheker en verpleegkundige.
Bijlage

Informatie voor ouders

Onze School doet mee aan de:

Luizendag 2015 – 4 maart

Nederland Luisvrij
Luizendag!
Elk jaar krijgt 1 op de 10 kinderen hoofdluis. Door jaarlijks op een moment alle kinderen luisvrij te maken,
helpen we de hoofdluis in één keer het land uit. Daar hebben we de hulp van alle leerkrachten, ouders en
kinderen bij nodig. Helpen jullie mee? In deze brief ontvang je de benodigde informatie.
Wij vragen je om op dinsdag 3 maart thuis je kinderen met de netenkam uit te kammen. De kam instructie vind
je hieronder. Alle luizen van Nederland hebben we dan te pakken. Op woensdag 4 maart houden we
luizencontrole op school. Als het goed is, is er dan geen luis meer te vinden. Meer informatie op
www.hoofdluis.org
Help je mee?
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4 maart: Thuis kammen!
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Kam dinsdag 3 maart alle leden van je gezin. Het kammen kost ongeveer 10 minuten per gezinslid. Het enige
dat je nodig hebt is een luizen- of netenkam.

1) Haren voorover boven wit papier
Houdt het hoofd ligt gebogen en breng alle haren naar
voren. Leg een vel wit papier op de tafel voor je, zodat
eventuele luizen en neten op het papier zullen vallen en
zo goed zichtbaar zijn.

2) Kam het haar van achter naar voren
Neem een streng haar tussen wijsvinger en middelvinger en begin met
kammen dichtbij de hoofdhuid. Streng voor streng worden alle haren
gekamd. Controleer steeds of er een luis of neet in de kam is
achtergebleven.

3) Luizen of neten gevonden?
Als je een luis of neet hebt gevonden is het tijd voor actie. Kijk op
www.hoofdluis.org voor instructies.
Breng de leerkracht op de hoogte van de besmetting.

4) Maak de kam weer goed schoon
Leg de kam na gebruik in kokend water of maak hem schoon met
alcohol.

Steun het Landelijk Steunpunt Hoofdluis
Wil je hoofdluis voorgoed de deur uit? Dan is er
maar een advies: regelmatig kammen! Zorg dat je
altijd voor een luizencontrole op school kamt met
de netenkam. Dat is prettig voor je kind en voor de
luizenouders. Als je lid wordt van het LSH steun je
onze activiteiten en ontvang je een gratis netenkam
www.hoofdluis.org

Disclaimer
Deze informatie is tot stand gekomen in
samenwerking met het RIVM (Rijksinstituut voor
Volksgezondheid en Milieu), diverse organisaties en
beroepsgroepen. Aan de inhoud van deze informatie
kunnen geen rechten worden ontleend.
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