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‘It giet oan…!’
Dag allemaal,
De hele maand december hebben we geen sneeuwvlokje kunnen
waarnemen, maar nu is het zover. Het vriest! In Friesland zouden ze
zeggen: ‘It giet oan!’, maar dat is natuurlijk nog maar zeer de vraag. Wel
is zeker dat de handschoenen, mutsen en sjaals toch zeker de kast uit
kunnen. Waar het koud is gaat de verwarming vaak nog een graadje
hoger. Toch willen wij als school ook graag laten zien dat wij rekening
houden met de energie. Vandaar dat wij mee gaan doen aan de ‘Warme
truiendag’ op 5 februari.
Dat is niet alles wat we in de maand februari voorbij zien komen. We
zien een maand met meekijkdagen, studiedag, portfolio’s,
schoolfotograaf, etc. Reden genoeg om als ouder goed op de hoogte te
blijven van alle informatiestromen. Deze nieuwsbrief heeft daar zeker
een belangrijke rol in. Dus bij deze…
Vanmorgen was juf Marga op bezoek. Juf Marga komt vanaf 1 februari
ons team versterken. Doordat de school groeiend is, merken we dat het
prettig is om ondersteund te worden, ook op managementgebied. Juf
Marga zal haar rol als adjunct-directeur bij ons op school vervullen.
Daarnaast zal ze twee dagen voor de groep staan in groep 1/2. Op deze
manier kan meester Roderick gebruik gaan maken van zijn dag
ouderschapsverlof en juf Linda haar expertise in de onderbouw blijven
inzetten op het (door) ontwikkelen van ons onderwijs. Juf Marga stelt
zich verderop in de nieuwsbrief aan u voor.
Veel leesplezier
Groet
Erwin Dekker

Daltonschool Jeanne d' Arc
Blerckweg 5
8084 EX ’t Harde
0525 – 651557

Agenda
9 februari Studiedag – kinderen vrij
10 februari Opa en Oma-dag
17 februari Schoolfotograaf
19 februari Carnaval

Meesters- en juffendag
Podium (13.15-13.45)
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Portfolio’s
De komende weken worden de portfolio’s gevuld met
leerresultaten, behaalde doelen en andere persoonlijke
toevoegingen.

Personele bezetting groep 1-2
In de kleutergroepen zal er een kleine wijziging
plaatsvinden m.b.t. de personele bezetting.
Groep 1-2A: meester Roderick neemt per 1 februari
(iedere maandag) zijn ouderschapsverlof op.
Groep 1-2B: juf Linda krijgt op donderdag een
ambulante dag voor interne onderwijskwaliteit.

De kinderen bepalen voor een groot deel zelf wat er in
het portfolio komt of wordt beschreven. Een andere
toevoeging is het blad wat iedereen mee naar huis heeft
gekregen om zichzelf op te presenteren met foto’s en in
woord. Deze zien we graag weer terug in het portfolio.

Op deze dagen komt er een nieuwe juf voor de klas:
Marga Valk. Verderop in deze nieuwsbrief stelt zij zich
aan u voor.

Carnaval & Meesters- en Juffendag
De vrijdag voor de voorjaarsvakantie is het één grote
feestdag. We vieren ’s ochtends alle verjaardagen van
de juffen en meesters om dan s’ middags af te sluiten
met een echt carnavalsfeest.

MR
In de laatste MR-vergadering (14-01) zijn de volgende
onderwerpen aan bod geweest:
- Afscheid Kora Junte en welkom Galina Venema
- Update (re-integratie) leerkrachten
- Sollicitatie commissie voor nieuwe leerkracht groep 7/8
- Schoolbegroting t.a.v. ICT-middelen
- Nieuwe wet privacy- en datalekken

Uiteraard mag iedereen verkleed op school komen. Het
geven van cadeautjes voor de juf of meester is geheel
vrijblijvend. We maken er vooral samen een gezellige
dag van met afsluitend een podium voor alle ouders v.a.
13.15 – 13.45.

Wilt u meer weten over de inhoud van de vergadering.
Neem dan contact op met de MR via
mr@kbsjeannedarc.nl of lees binnenkort de
samenvatting van de notulen op het prikbord.
De volgende vergadering is op donderdag 17 maart.
Namens de MR
Crea
Wij hebben de komende drie weken een nieuwe ronde
met creatieve opdrachten. Dit keer in het thema:
Valentijn.

Februari meekijkmaand
In de hele maand februari reserveren wij de ochtenden
voor ouders om mee te kijken. De ochtend is verdeeld in
vier momenten (8.30-9.15 / 9.15-10.00 / 10.30-11.15 /
11.15-12.00)
Op een moment kunnen twee ouders meekijken. U kunt
zich inschrijven op de inschrijflijsten v.a. maandag 25
januari.

Wilt u ook mee komen helpen, dan kunt u zich weer
opgeven bij juf Alma (a.teune@kbsjeannedarc.nl)
Schoolfotograaf
Op woensdag 17 februari komt de schoolfotograaf Koch
bij ons op school. Wij hanteren daarbij de volgende
tijdsplanning:

Opa en oma-dag
Op woensdag 10 februari hebben wij een speciale
meekijkdag voor opa’s en oma’s. Vanaf a.s. maandag
kunt u zich inschrijven bij de lokalen. Het programma
ziet er als volgt uit:
8.30 – 9.00:
inloop + inleidend praatje
9.00 – 9.30:
ronde 1 ‘Rekenen’
9.40 – 10.10: ronde 2 ‘Taal’
10.15 – 10.45: pauze
10.45 – 11.15: ronde 3 ‘eigen invulling’
De inschrijving sluit op woensdag 3 februari.

8.00 – 8.30: Gezinsfoto met niet schoolgaande
broertjes/zusjes
V.a. 8.30:
- broertjes en zusjes op school
- klassenfoto
- individuele foto’s
- teamfoto
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Even voorstellen…
Beste ouders/verzorgers,

Warme truiendag – 5 feb.
Op 5 februari doet onze school mee aan de Warme
Truiendag. We doen mee aan deze landelijke actie om
energie te besparen, dus gaat deze dag de verwarming
uit en…truien aan!

Graag stel ik me aan u voor.
Ik ben Marga Valk en vanaf 1 februari ben ik werkzaam
op de Jeanne d’Arc als adjunct-directeur en leerkracht.
Misschien heeft u me vanmorgen al zien staan bij Erwin
toen u uw kind naar school kwam brengen.
Voor mij een volgende stap in mijn werkleven na
werkzaam te zijn geweest als directeur van een andere
school binnen onze stichting. Tevens een nieuwe
uitdaging om te blijven leren binnen onderwijswereld.
Mijn achtergrond is Jenaplanonderwijs en ik denk dat
het met Daltononderwijs veel raakvlakken en
overlappingen heeft. Vandaag heb ik al een dag
meegelopen en aankomende dinsdag zal ik er weer zijn.
Erg prettig om te zien hoe de kinderen werken in hun
groep onder leiding van een kundige leerkracht. Om in
gesprek te zijn met enthousiaste leerkrachten die samen
een mooie leeromgeving neerzetten. Met recht om trots
op te zijn.
Mijn werkdagen zullen zijn:
•

•

Maandag met ingang van 1 februari in de groep
van Roderick , hij neemt zijn ouderschapsverlof
op. Donderdag sta ik in de groep van Linda, die
haar ambulante dag opneemt.
Dinsdag en vrijdag zijn de adjunctdagen.

We zullen elkaar vast ontmoeten en schroomt u niet om
mij op te zoeken als dit nodig is.
Met vriendelijke groet,
Marga Valk.
Stagiaires
Als stage leerschool hebben wij regelmatig stagiaires bij
ons in de klas. In februari starten de stagiaires weer in
een nieuwe groep. Hierbij de nieuwe verdeling:
- Julia (KPZ) in groep 1-2B
- Janine (KPZ) in groep 5
- Denise (v/d Capellen) in groep 1-2A
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