Beste allemaal,
Afgelopen woensdag hebben we met alle kinderen het thema van de Kinderboekenweek
“voor altijd jong” geopend.
Fijn dat er opa’s en oma’s hebben gereageerd op onze oproep om te komen voorlezen.
De kinderen hebben genoten en we hopen de opa’s en oma’s ook.
Vrijdagmiddag hebben we in groepjes oud-hollandse spelen gespeeld: steltlopen, boter kaas
en eieren, sjoelen, zaklopen en nog veel meer.
Vriendelijk groetend
Namens het team van de Jeanne d’Arc
Erwin Dekker
Agenda
8 Oktober
14 Oktober
17 t/m 21 Oktober
25-26-27 Oktober
1-2-3 November

Open kijk- en doedag 11.00-14.00 uur
Portfolio gaat mee
Herfstvakantie
Portfoliogesprekken
Portfoliogesprekken

Hoofdluis
Na de herfstvakantie worden alle kinderen op school gecontroleerd op hoofdluis. Dit gebeurt
op woensdag 26 oktober. Wij vragen u hier rekening mee te houden door:
• de kinderen zelf de avond van tevoren ook alvast te controleren.
• de keuze van haardracht (bijvoorbeeld geen invlechtkapsels)
Alvast dank!
Portfolio gesprekken
Vrijdag 14 oktober krijgen de kinderen hun portfolio mee. Op 25-26-27 oktober starten de
eerste portfoliogesprekken en de week daarna op 1-2-3 november.
U kunt zich daarop voorbereiden door samen met uw kind het portfolio alvast door te nemen.
Op het complimentenblad kunt u uw eigen complimenten over uw kind noteren.
Tijdens het portfoliogesprek kan er zowel input komen van uw kind, ouders en leerkracht
a.d.h.v. de inhoud van het portfolio. De lijsten met de planning van de gesprekken heeft u
ontvangen en hangen tevens op de deur.

De stagiares stellen zich voor
Elk jaar zijn er stagiaires op onze school.
Ze stellen zich graag aan u voor:
Beste ouders,
Een nieuw gezicht en daarom zal ik mij even voorstellen.
Ik ben Wouter Zeevaarder, tweede jaars student aan de Katholieke
Pabo te Zwolle.
Tot december loop stage in groep 6, en vanaf januari sta ik in groep 1/2.
Mijn hobby’s zijn: Koken, darten, met vrienden afspreken en ik speel
graag een paar potjes fifa.
Naast mijn studie werk ik 1 of 2 dagen per week als kok bij Bistro
Pampus. Niet alleen voor het geld, maar ook omdat ik het erg leuk vind.
Ik heb er veel zin in, en ik hoop dat het een fantastisch jaar gaat worden
als stagiaire bij kbs Jeanne d’Arc!
Mochten er vragen zijn, of iets anders, schroom niet om naar me toe te
komen en het te vragen.
Groeten, en allicht tot ziens, Wouter.

Beste ouders,
Ik wil mezelf graag even aan u voorstellen. Mijn naam is Danique, ik
ben 22 jaar en ik volg de opleiding tot leerkracht basisonderwijs in
Zwolle. Ik zit nu in het derde leerjaar en loop de komende paar
maanden stage in groep 4/5 op Jeanne d’Arc. Mijn stagedagen
wisselen nogal van alleen de woensdag tot een hele week.
Voordat ik ben begonnen op de Pabo heb ik een opleiding afgerond
als onderwijsassistent. Hierdoor heb ik al veel ervaring opgedaan in
het onderwijs en ben ik erachter gekomen dat lesgeven echt mijn
passie is. Ik kijk daarom ook erg uit naar de komende paar
maanden in groep 4/5.
Mocht u nog vragen hebben, kunt u altijd bij mij terecht.
Met vriendelijke groet,
Danique Thalen

Open dag Jeanne d’Arc
Morgen is het onze open kijk- en doedag.
Kent u ouders met jonge kinderen die bij u in
de buurt wonen en zich willen oriënteren?
Wilt u hen dan attenderen op onze Open dag
op 10 oktober van 11.00-14.00 uur?

Sint Maarten
11 november is de dag…. dat mijn lichtje
branden mag.
Alle kinderen maken op school een lampion.
Voor wie het leuk vindt houden we ‘s avonds
een korte gezamenlijke opening op het
schoolplein, waarbij we liedjes zingen en lekkers uitdelen. Meer informatie volgt.
KinderBoekenWeek
Opening
Afgelopen woensdag zijn wij officieel gezamenlijk gestart met de KinderBoekenWeek. Dit
jaar het thema ‘Voor altijd jong’. Groep 6 opende dit stuk met het lied ‘M’n opa, m’n opa…’,
waarna opa Theo (meester Roderick) en oma Thea (juf Rian) van zich lieten horen. De
opening werd afgesloten met een toneelstuk van groep 7-8 a.d.h.v. het prentenboek: Opa
Jan gaat op vakantie.
Wedstrijd
Dit jaar is er een schrijfwedstrijd uitgeschreven. Alle kinderen hebben de opdracht gekregen
een zelfgemaakt boek in te leveren met een verhaal over opa of oma. Spannende, vrolijke,
ontroerende verhalen, alles is mogelijk. Er wordt gestreden om verschillende prijzen; De
Gouden Penseel, De Gouden Veer, De Gouden Pen, … Er zijn tal van categorieën om een
prijs in te winnen!
Voorlezen
Een speciale wedstrijd is er voor groep 7-8. In deze groep wordt de komende periode een
voorleeswedstrijd gehouden. De finale vindt plaats op vrijdag 14 oktober in het
wijkontmoetingscentrum Jeanne d’Arc, waar de ouderen als jury zullen optreden. Diezelfde
middag maken we bekend wie de voorleeswinnaar is en wellicht horen we daar nog een
voorleesstukje van.

The ReadShop
Afgelopen donderdag hebben de kleuters een uitstapje gehad naar de Readshop. Om de
eigen boeken op school aan te vullen, hebben we daar een keus gemaakt in nieuwe boeken.
Tevens is er ruimte geweest om even achter de kassa te kijken en heeft juf Marga één van
de prentenboeken voorgelezen. Zie onze Facebook voor foto’s
Afsluiting
Op vrijdag 14 oktober (13:15-13:45) is er de KinderBoekenWeek afsluiting met alle kinderen.
Alle ouders en in het bijzonder opa’s en oma’s zijn uitgenodigd. De afsluiting kent een
modern toneelstuk over Roodkapje door groep 3-4. Tevens is er tijd voor de prijsuitreiking
voor de onder- en de bovenbouw, horen we wie de voorleeskampioen van groep 7-8 is en
zal groep 1-2A afsluiten met een lied binnen het thema. U bent allen van harte uitgenodigd!

