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Beste allemaal,
Blauwe lucht, gele zon en oranje kinderen op het
plein. Dat zien wij graag op zo’n bijzondere dag als
vandaag. Deze dag stond immers in het teken van
de Koningsspelen en dat was van het begin tot eind
merkbaar. Startend met het officiële Wilhelmus en
een energieke Kinderen voor Kinderen dans om
vervolgens al spelend, sportend en etend de dag
door te gaan! Alle kinderen hebben kunnen genieten
van een goed georganiseerde sportdag, mede
mogelijk gemaakt door een goede samenwerking
tussen ouders en leerkrachten. Waarvoor dank!
Wij hechten veel waarde aan samenwerking en niet alleen op sportief gebied of in het organiseren van activiteiten. Ook
op het gebied van onderwijs zien wij het belang van een goede samenwerking. Het is dan ook niet zomaar dat er
volgende week een thema-avond (zie verderop in het Schakeltje) staat gepland. Hier kijken we samen met ouders naar
de ontwikkelingen binnen het onderwijs en welke rol ouders en leerkrachten hebben om dit goed vorm te kunnen geven.
Heeft u zich nog niet aangemeld? Doe dat dan op korte termijn, want u bent van harte welkom!
Voor nu veel leesplezier gewenst en heeft u nog wat tijd over, kijkt u ook eens op de website en Facebook pagina van
onze school.
Vriendelijk groetend
Namens het team Jeanne d’Arc

Agenda
-

1 mei: Podium van 13:15-13:45
4 t/m 17 mei: Meivakantie
21 mei: MR vergadering
25 mei: Pinksteren (vrij)

In dit Schakeltje:
Thema-avond
Inloopmoment
Open huis
Spelen op het schoolplein, ook buiten schooltijd?
Nieuws uit groep 1/2
Nieuws uit groep 7/8
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Thema-avond
Op dinsdag 28 april wordt er ’s avonds een thema-avond georganiseerd. We hebben tot nu toe een klein aantal
aanmeldingen voor de thema avond van dinsdag 28 april gekregen. We kunnen ons voorstellen dat dit misschien aan uw
aandacht ontsnapt is. Vandaar nog een herinnering. Wij denken namelijk dat het voor iedereen een zinvolle avond zal
zijn.
We beginnen deze avond om 20.00 uur op de Agnietenschool in Elburg. Opgeven kan nog steeds door een mail te sturen
naar Femke: f.petersen@agnietenschool.nl
Graag tot dan!
Inloopmoment
Allereerst waarderen wij het enorm dat kinderen op tijd op school zijn. Als school hanteren wij een inloopmoment om
ouders en kinderen ruimte en tijd te geven om rustig te starten en afscheid te kunnen nemen. Dit houdt dus dat kinderen,
in de ochtend, vrij de school en klas in mogen lopen.
Het inloop moment begint om 08:15. Wij zien graag dat kinderen (en ouders) tot die tijd buiten op het plein blijven, mits
het weer dit toelaat. Tot de eerste bel (08:25) is er tijd voor vrije inloop. Bij de eerste bel is het verstandig om ook
daadwerkelijk naar de klas te gaan. De schooldag begint om 08:30, waarbij wij verwachten dat alle kinderen in de klas
zijn om de dag te kunnen beginnen.
Wilt u, als ouder/verzorger, er op toe zien dat deze tijden gehanteerd worden? Dit zorgt voor meer rust voor zowel binnen
als buiten de school.
Openhuisdagen
Deze maand houden wij weer openhuisdagen. Op deze twee dagen is de school open voor ouders met kinderen die nog
níet op school zitten. Kent u nog ouders die op zoek zijn naar een school, dan kunt u hen wellicht attenderen op deze
openhuisdagen.
Deze dagen vallen op 28 en 30 april, van 9.00 – 11.30 uur.
Spelen op het schoolplein, ook buiten schooltijd?
Met de komst van de zomertijd wordt er vaak meer buiten gespeeld. Nu we de laatste weken de zon steeds vaker zien,
spelen er na schooltijd ook meer kinderen op ons plein. Dit mag uiteraard,
want we hebben te maken met een openbaar plein.
Wel zien wij kinderen van verschillende scholen op het plein spelen, waarbij
het ons opvalt dat er niet altijd op een correcte manier met elkaar wordt
gespeeld.
Vanuit school is er geen toezicht op wat de kinderen buiten schooltijd om doen
op het plein. Leerkrachten zijn met de voorbereiding van de volgende dag
bezig of in overleg. Wellicht goed om dit met uw kind eens te bespreken en samen na te denken over hoe om te gaan
met dit spelen zonder toezicht van leerkrachten.
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Nieuws uit groep 1/2
“Koningsspelen 2015, is iedereen er klaar voor? Dus doe maar 1, 2, 3 Ja, lekker dansen geeft je e-ner-gie. Je gaat het
zien!”
En dat hebben we gezien. Met het hijsen van de vlag en het bovenstaande lied werd koningsdag geopend. Vervolgens
speelden we verschillende spellen op het plein; van blikgooien tot zaklopen en van skippyballen tot appel happen. Al dat
fijne bewegen zorgde voor rammelende buiken. Er werd dan ook smakelijk gegeten tijdens de koningslunch. Als afsluiter
zijn we gezamenlijk met groep 3/4 naar de voetbalvelden en de speeltuin gegaan. Wat een leuke energieke dag!

Nieuws uit groep 7/8
Vandaag waren de koningsspelen op sportpark Schenk. Zoals gewoonlijk werd het georganiseerd door stichting Wiel en
ook dit jaar verliep alles vlekkeloos. Er waren teams gemaakt met kinderen van verschillende scholen en dat was een
goede beslissing. Er werd goed samengewerkt en mede door het weer was het een geweldige dag. Kortom, de
koningsspelen 2015 waren super!!!
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