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Hallo allemaal,
Na een periode van toetsen hebben wij gisteren met het team een studiedag gehad waarin de ontwikkeling van de
kinderen en onze school nader bekeken is. In deze analyse kwam naar voren dat we als school groeiende zijn. We
groeien niet alleen in aantal leerlingen, maar ook in de resultaten en daar mogen we trots op zijn!
Tevens is er gekeken naar de tweede helft van het jaar . Onze focus in de bovenbouw richt zich meer op begrijpend lezen
en de onderbouw meer op het rekenaanbod Ook hebben wij ons verdiept in (hoog)begaafdheid. Daar waar we de
afgelopen jaren vooral hebben ingezet op het aansluiten van lesaanbod, zijn we ons nu aan het verdiepen in executieve
functies. Wat heeft een (hoog)begaafd kind nodig om te groeien en excelleren?
De komende weken zijn we bezig met het compleet maken van de portfolio’s en worden er voorbereidende gesprekken
met de kinderen gehouden. Tevens is er deze maand ruimte voor de ouders om een kijkje in de klas te nemen. Dit alles
om een volledig beeld te hebben voordat we elkaar na de voorjaarsvakantie treffen bij de portfoliogesprekken.
Voor nu veel leesplezier bij deze Schakel!
Vriendelijk groetend
Team Jeanne d’Arc
Agenda
-

Maand februari: meekijkmaand
11 februari: opa en oma-dag
12 februari: inloopspreekuur GGD
13 februari: Flevo on Ice: groep 5-8
20 februari: Carnaval, meesters en juffendag, portfolio’s mee en podium 13.15-13.45
21 februari t/m 1 maart: voorjaarsvakantie

In dit Schakeltje:
- Meester&juffendag/Carnaval/podium
- Portfoliogesprekken
- Flevo on Ice
- Op bezoek bij…Lkol Tonnet Kazerne
- Brrrrr….koud
- Nieuws uit groep 3 / 4
- Nieuws uit groep 5 / 6
- Update juf Petra
- Pablo Pissebed
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Meester&juffendag/Carnaval/podium
Op vrijdag 20 februari is het groot feest. We vieren dan de verjaardagen van de meesters en juffen en daarbij ook nog
carnaval. Deze vrijdag komt iedereen verkleed. Kinderen, maar ook de juffen en meesters! Het eerste deel van de
ochtend wordt gebruikt voor het vieren van de verjaardag van de meester of juf. Dit gebeurt in de eigen klas met een
programma van de juf of meester zelf. Uiteraard wordt een cadeautje gewaardeerd, maar dit is niet verplicht.
Na de kleine pauze (10.30u) gaan we samen Carnaval vieren. Daltonschool
Jeanne d’Arc verandert dan voor even in ‘Toetlipp’nskoele’. Met de hele
school gaan we een modeshow lopen met tussendoor een leuke bingo. Ook
de carnavalsmuziek zal niet ontbreken, dus het wordt een feestje! Uiteraard is
er voor de mooiste of gekste verklede leerling een kleinigheidje.
Aan het eind van de dag (v.a. 13.15u) hebben we een podiummiddag voor de
ouders. Hierin zullen we aandacht besteden aan de winnaars van onze modeshow eerder die dag, voert iedere groep iets
op en nemen we de tijd om meester Ferry in het zonnetje te zetten. Dit wordt namelijk zijn laatste stagedag bij ons op
school.
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.
Schaatsen Flevo on Ice
Op vrijdagmorgen, 13 februari, gaat groep 5-8 met de bus naar de
schaatsbaan in Biddinghuizen: “Flevo on ice”. Net als vorig jaar gaan
wij samen met de Agnietenschool uit Elburg. Als je schaatsen hebt,
neem ze mee! Je kunt ook schaatsen huren. Zie voor de prijzen
http://www.flevonice.nl/tarieven/ . Vergeet uiteraard geen muts en
handschoenen mee te nemen want deze zijn verplicht om te mogen schaatsen. Dit voor warmte én veiligheid!
Op bezoek bij…Lkol Tonnet Kazerne
In het kader van het thema beroepen gaan de kleutergroepen op bezoek
bij de nabijgelegen legerplaats. Dit gebeurt op vrijdag 13 februari. We
nemen hier kennis van verschillende beroepen op één plek; brandweer,
koks, monteurs, militairen, etc. We kijken hier natuurlijk erg naar uit!
Om dit mogelijk te maken doen wij graag een beroep op ouders om onze
35 kleuters naar de legerplaats te vervoeren. Dit mogen ouders van de
kleutergroepen zijn, maar als andere ouders zich geroepen voelen om
hierin te kunnen ondersteunen, dan nodigen we u van harte uit zich aan
te melden bij meester Roderick. Deze ouders mogen uiteraard ook mee
met de tour over de legerplaats! Wij willen graag tegen 9.15u vertrekken
en zullen daar ook lunchen.
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Brrrrr….koud
Het zal ook u niet ontgaan zijn dat het de afgelopen dagen weer kouder is geworden. ‘s Ochtends auto krabben, muts op
en sjaal om hoort dan ineens bij de dagelijkse routine. Ook op school houden we graag rekening met het koude
winterweer en zien graag dat de leerlingen warm ingepakt een frisse neus kunnen halen. Wilt u er de komende tijd alert
op zijn dat handschoenen, sjaals en/of muts bij de dagelijkse uitrusting gaan horen? Dat voorkomt voor ons veel koude
vingers en rode oren. Alvast dank!
Nieuws uit groep ¾
Vorige week was het eindelijk zover; sneeuw! Niet alleen buiten was het winters, maar ook in onze klas. Van
sneeuwhuisjes en sneeuwpoppen op het prikbord tot sneeuwpoppen op de muur en zelfs eentje op het raam. We kunnen
niet wachten op een grote berg sneeuw op het schoolplein!

De kinderen van groep 3 hebben vorige week de laatste letter leren lezen en schrijven. We maken volgende week een
begin in ons 2e schrijfschrift, wat een harde werkers.
In groep 4 wordt er hard geoefend met de tafels. Bij de tafels van 1,2,5 en 10 worden steeds meer stickers geplakt. Thuis
ook oefenen met de tafels? Tafelmonsters van Malmberg is een leuke app om op spelenderwijs te oefenen met de tafels!
Nieuws uit groep 5/6
U heeft uw kind er vast al over gehoord, maar weet misschien nog niet precies
waar het over gaat: de Class Dojo. Dit is een programma die we in de klas aan het
proberen zijn waarbij we de kinderen individueel of als groep een waardering
kunnen geven voor bepaald gedrag. Als ze bijvoorbeeld allemaal lekker aan het
werk zijn en iedereen houdt zich aan de afspraken, dan krijgen ze een punt voor
taakgericht werken. Het kan ook zijn dat een kind een ander of de hele klas stoort.
Dit kind krijgt dan een negatieve waardering voor storend gedrag. Het leuke aan dit systeem is dat we de dag of de week
kunnen evalueren met de kinderen.
Onze week zag er bijvoorbeeld zo uit als op het plaatje hiernaast.
Uit het rode gebied kunnen we dan een doel kiezen om te
verbeteren in de volgende week. Want we willen natuurlijk
allemaal graag dat de cirkel helemaal groen wordt!
U kunt meer informatie vinden over de ClassDojo op
https://www.classdojo.com/nl-NL/
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Update juf Petra
Op 5 februari was het zover en mocht ik naar het ziekenhuis voor de uitslagen van de onderzoeken. De onderzochte
zeldzame waarden zijn normaal. Dit betekent dat er weer het een en ander uitgesloten kan worden. Het betekent ook dat
er nog geen oorzaak gevonden is voor de nog aanwezige hoge bloeddruk en verhoogd hartritme. Daarom is er nu
opnieuw een onderzoek gestart. De uitslagen hiervan zullen waarschijnlijk volgende week ook bekend zijn.
Vriendelijk groetend,
Juf Petra
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