	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
Beste allemaal,
Spannende tijden en weken zitten er aan te komen. De dagen worden korter, de nachten
langer…de wintertijd is weer ingezet.
Deze wintertijd kent ook een gezellige tijd met feesten als Sinterklaas en aan het einde van
dit kalenderjaar Kerst en Oud & Nieuw. Dat maakt dat we soms rekening mogen houden met
wisselende aandacht voor de lessen en voorbereidingen op de feesten. Al deze
voorbereidingen veelal in samenwerking met de oudervereniging.
Voor nu dus een fijne tijd in deze sfeervolle dagen en plezier met de aankomst van
Sinterklaas! Alvast veel leesplezier.
Namens het team Jeanne d’Arc
Agenda
12 november Intocht Sinterklaas
5 december Sinterklaasfeest
	
  
Sinterklaas
Op 5 december vieren we met de kinderen het Sinterklaasfeest. De kinderen worden om
8.20 uur bij de hoofdingang buiten verwacht zodat we met kloppend hart de Sint en zijn
Pieten kunnen ontvangen. We zetten, voor de veiligheid, een gedeelte af met afzetlint.
Zaterdag 12 november is weer de intocht van Sinterklaas en zijn pieten in Elburg. We
hebben deze week al enkele uitzindingen “Sinterklaasjournaal van Elburg” met de kinderen
bekeken. De verhaallijn is anders dan het Sinterklaasjournaal wat op de tv wordt
uitgezonden. Alle informatie en de uitzendingen kunt u vinden op de website:
www.sinterklaasintochtelburg.nl.
	
  
Sint-Maarten
	
  
Deze week hebben we ons voorbereid op Sint-Maarten met het maken van lampionnen en
het oefenen van liedjes. Op de 11de van de 11de hebben we een gezamenlijke start gehad op
het schoolplein. Na een kleine voorstelling door het team kregen de kinderen, na het zingen
van een mooi lied, wat lekkers. Dit alles mede mogelijk gemaakt door de oudervereniging.
	
  
	
  
	
  
	
  

	
  

	
  

Gevonden voorwerpen
Wist u dat er boven aan de trap een bak staat met gevonden voorwerpen? De bak is weer
vol en daarom leek het ons een goed moment om dit onder uw aandacht te brengen.
Voortaan zullen wij de gevonden voorwerpen verzamelen in de betreffende bak.
Portfoliogesprekken
	
  
In de afgelopen weken hebben we de eerste ronde portfoliogesprekken gehad. Inhoudelijk
gingen deze gesprekken over de verwachtingen voor het komende jaar en met name de
invulling van de leerdoelen. Daarbij ging het o.a. om de rol van het kind, de ouders en de
leerkrachten om dit leerdoel tot een succes te laten zijn.
Mooi om te zien hoe we gezamenlijk groeien in deze gespreksvorm, waar alle aandacht naar
het kind uit gaat en ieder een aandeel heeft in het gesprek.
Vacature directeur
Een aantal weken geleden bent u op de hoogte gebracht van de vacature die bij ons is
ontstaan vanwege het vertrekken van de huidige directeur. In het proces zijn we gestart met
het volledig maken van een sollicitatiecommissie. Vanuit school nemen hier twee
leerkrachten en één ouder MR-lid aan deel.
Inmiddels zijn de eerste gesprekken met interne kandidaten geweest. Van hieruit zijn er
uiteindelijk geen kandidaten over gebleven die verder gaan in de sollicitatieprocedure.
Concreet betekent dit dat de vacature op dit moment extern is uitgezet. De eerstvolgende
gesprekken met externe kandidaten vinden eind november plaats.
Brrr…
In de inleiding werd al even gerefereerd naar de wintertijd. Wintertijd betekent ook dat het
buiten steeds kouder wordt. Het lijkt ons verstandig om hier in kledingkeuze rekening mee te
houden, met name in het buitenspel. Sjaal, muts of handschoenen zijn dan geen overbodige
luxe.
Fruit & Lunch
In deze feestmaanden zien we in de supermarkt allerlei lekker snoepgoed voorbij komen.
Het nodigt dan uit dit ook mee te geven naar school voor tijdens het fruit eten of met de
lunch. Dit is ook wat we in de groepen zien. Wij willen u vragen hier toch rekening mee te
houden en dit snoepgoed naar school zoveel mogelijk te beperken. Alvast dank!

	
  

