	
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Beste  allemaal,    
  
En  dan  is  het  definitief.  Erwin  Dekker  heeft  afscheid  genomen  van  onze  school.  Voor  zowel  
de  leerkrachten  alsook  de  kinderen  en  ouders  is  er  ruimte  geweest  om  afscheid  te  nemen  
van  onze  directeur.  Namens  iedereen  danken  we  Erwin  voor  9  jaar  directeurschap!  
Tevens  heten  we  Clementine  Lagendijk  van  harte  welkom  als  directrice  van  onze  school.  U  
heeft  haar  afgelopen  woensdag  al  bij  de  deur  zien  staan.  Zij  heeft  die  dag  gebruikt  om  kennis  
te  maken  met  de  collega’s,  ouders  en  de  kinderen.    
  
Deze  schakel  volgt  op  de  studiedag  waarin  de  juffen  en  meesters  zich  bezig  hebben  
gehouden  met  de  resultaten  van  de  eigen  groep.  In  deze  nieuwsbrief  leest  u  hier  ook  een  
korte  samenvatting  over.      
  
Voor  nu  wensen  wij  u  veel  leesplezier!  
  
Namens  het  team  Jeanne  d’Arc  
  
Agenda  
24  februari     
Carnaval  
27  feb  –  3  mrt    
Voorjaarsvakantie  
7  mrt  –  16  mrt    
Portfoliogesprekken  
  
Luizen  
Na  iedere  vakantie  wordt  er  op  de  woensdag  een  controle  gedaan  op  luizen.  Het  kan  
voorkomen  dat  er  gedurende  de  weken  toch  ergens  weer  luis  gevonden  wordt.  Mocht  u  dit  
thuis  constateren,  wilt  u  dit  dan  doorgeven  aan  de  betreffende  leerkracht?  
Ter  preventie  maken  wij  zoveel  mogelijk  gebruik  van  luizenzakken.  Deze  krijgt  u  de  eerste  
keer  gratis,  daarna  is  deze  zak  5  euro  per  stuk.  Af  te  halen  bij  meester  Roderick  
  
Portfolio’s  en  gesprekken  
Na  de  voorjaarsvakantie  starten  de  portfoliogesprekken.  De  planning  hangt  op  de  deur.  
Mocht  de  datum  of  het  tijdstip  niet  uitkomen,  dan  mag  u  altijd  onderling  ruilen  of  gebruik  
maken  van  de  lege  ruimtes  in  het  rooster.    
Deze  ronde  krijgt  uw  kind  een  nieuw  portfolio  mee.  De  inhoud  blijft  hetzelfde,  maar  de  lay-out  
is  aangepast  op  de  kleuren  en  het  nieuwe  logo  van  school.    
  
  
  

	
  

	
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Carnaval  
Op  vrijdag  24  februari  viert  onze  school  carnaval.  Uiteraard  zijn  alle  kinderen  van  harte  
uitgenodigd  om  verkleed  op  school  te  komen.  Alle  leerkrachten  zullen  zeker  ook  verkleed  
komen  en  dit  keer  passend  binnen  één  thema.  
Dit  jaar  hebben  we  ervoor  gekozen  om  carnaval  te  vieren  met  een  optocht  door  ’t  Harde,  
waarbij  er  halverwege  ruimte  is  voor  een  feestje  op  locatie.  Hier  zal  bij  zowel  onder-  als  
bovenbouw  een  Prins  &  Prinses  Carnaval  verkozen  worden.    
De  hele  viering  vindt  plaats  tussen  10:00  –  12:00,  waarbij  we  starten  en  eindigen  met  een  
optocht.  De  route  hiervan  zal  later  worden  vastgesteld.  
  
Studiedag  
Tijdens  de  studiedag  zijn  de  kinderen  vrij,  maar  maken  de  leerkrachten  gebruik  van  de  tijd  
om  stil  te  staan  bij  o.a.  de  resultaten  van  het  afgelopen  half  jaar.    
De  ochtend  stond  in  het  teken  van  analyseren  van  de  eigen  groepsresultaten  en  het  
presenteren  van  de  interventies  voor  de  tweede  helft  van  het  jaar.  Tevens  is  er  tijd  genomen  
voor  het  in  kaart  brengen  van  de  differentiatie  voor  de  vakgebieden  lezen,  rekenen  en  
spelling.  
In  de  middag  is  er  o.a.  gesproken  over  de  aanpak  van  ons  leesonderwijs  en  de  rol  van  
leesplezier  hierin.  Ook  zijn  onderwerpen  als  investeringen  in  ICT-middelen  en  de  stand  van  
zaken  m.b.t.  onze  lessen  engels  besproken.  
Tussendoor  hebben  we  ook  de  tijd  genomen  voor  kennismaking  en  spelen  van  spelletjes  die  
in  de  klas  ingezet  kunnen  worden  voor  het  trainen  van  executieve  functies.  Dit  was  leerzaam  
én  heeft  voor  veel  plezier  gezorgd  binnen  het  team.  Dit  dragen  we  dan  ook  graag  over  naar  
de  klas!  

	
  

