	
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Beste  allemaal,    
  
Afgelopen  vrijdag  hebben  we  de  week  af  mogen  sluiten  met  een  Nationale  
Pannenkoekendag  voor  en  met  ouderen.  Dit  jaar  hebben  we  daar  ook  de  ‘opa  &  oma-dag’    
aan  gekoppeld.  Een  positieve  ervaring  met  leuke  beelden  die  terug  te  vinden  zijn  op  onze  
Facebook.  
Dit  alles  komt  vooral  tot  stand  door  een  goeie  samenwerking  met  verschillende  partijen.  
Ouders  nemen  daar  een  belangrijke  plaats  in.  Niet  alleen  om  mee  te  werken,  maar  ook  mee  
te  denken  in  bijvoorbeeld  een  MR.  Er  staat  dan  ook  een  vacature  voor  u  klaar  om  op  te  
reageren.  Dat  en  nog  een  aantal  relevante  onderwerpen  om  van  op  de  hoogte  te  zijn.  
  
Voor  nu  wensen  wij  u  veel  leesplezier!  
  
Namens  het  team  Jeanne  d’Arc  
  
  
  
Agenda  
27  mrt  –  7  apr    
Project  Afrika  (afsluiting  vrijdagmiddag  7  april)  
8  april     
  
Open  Dag    
13  april  
  
Pasen  
  
  
  
In  deze  Schakel  
-   Vacature  MR  
-   Project  Afrika  
-   Sponsorloop  (project  Afrika)  
-   Open  Dag  
-   Pasen  
-   Schoolreisje  
  
  

	
  

	
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Vacature  MedezeggenschapsRaad  
In  verband  met  het  vetrekken  van  Frank  Pongers  als  de  voorzitter  van  de  MR,  zijn  wij  op  
zoek  naar  een  ouder/verzorger  die  deze  rol  over  wil  nemen.  
  
Onze  school  kent  een  MR  die  zowel  door  leerktachten  (2)  en  ouders(2)  zijn  
vertegenwoordigd.  De  MR  oefent  invloed  uit  op  de  gang  van  zaken  binnen  de  school  door  
mee  te  denken  en  beslissen  in  onderwerpen  zoals;;  indeling  van  groepen,  besteding  van  
geld,  personele  ontwikkelingen,  …  Daarnaast  kan  de  MR  zelf  ook  relevante  onderwerpen  
aan  de  orde  tellen  door  voor  de  school  van  belang  zijn.  
  
Voor  ouders  is  het  niet  noodzakelijk  dat  zij  inhoudelijk  deskundig  zijn  over  
schoolonderwerpen.  Betrokkenheid  en  interesse  in  wat  er  op  school  speelt  is  vooral  
belangrijk.  Wel  wordt  er  van  hen  verwacht  vergaderstukken  te  lezen  en  mee  te  denken  over  
nieuwe  (maatschappelijke)  ontwikkelingen.    
  
De  MR  vergadert  vijf  a  zes  keer  in  het  jaar  met  een  vaste  agendastructuur.  In  deze  vacature  
zijn  we  met  name  op  zoek  naar  een  ouder  die  de  voorzittersrol  op  zich  wil  nemen.  U  kunt  
zich  dan  aanmelden  bij  de  secretaris  van  de  MR:  Roderick  Dijk  (r.dijk@kbsjeannedarc.nl)  
  
In  het  nieuwe  schooljaar  zal  er  ook  een  nieuwe  leerkracht  in  de  MR  zitting  nemen.  De  
volgende  leden  blijven  in  de  huidige  MR:  Alma  Teune  (leerkracht)  en  Galina  Venema  (ouder)  
  
  
Project  Afrika  
Maandag  starten  wij  met  het  project  Afrika.  Twee  weken  lang  gaan  alle  groepen  aan  de  slag  
met  verschillende  landen  in  Afrika;;  Egypte,  Zuid-Afrika,  …  en  uiteraard  Namibië.  Dit  laatste  
land  zal  de  bestemming  zijn  van  juf  Linda  en  haar  vriend.  Zij  gaan  hier  namens  het  René  
Kids  Centre  ondersteunen  in  verschillende  werkzaamheden.    
Op  vrijdag  7  april  sluiten  we  het  project  af  met  een  tentoonstelling  én  een  musical.  Dit  zal  
plaatsvinden  op  de  vrijdagmiddag  onder  schooltijd.  U  hoort  hier  later  meer  over.  
  
  
Sponsorloop  (project  Afrika)  
Komende  week  starten  we  met  de  projectweken  over  Afrika.  Doel  van  dit  project  is  o.a.  om  
kennis  te  maken  met  het  land  voor  het  goede  doel  van  dit  jaar.  Een  sponsorloop  zal  ook  een  
vervolg  zijn  op  de  inzameling  voor  het  goede  doel:  René  Kids  Centre.    
  
Op  dinsdag  4  april  houden  we  een  sponsorloop  voor  dit  goede  doel.  Alle  kinderen  krijgen  
hiervoor  een  kraskaart.  Daar  horen  de  volgende  spelregels  bij:  
-‐   U  en  uw  vrienden/familie  mogen  vakjes  open  krassen.  U  bepaalt  zelf  hoeveel  vakjes  
u  open  krast.  Dit  bedrag  is  uw  sponsorbedrag.  (een  vakje  heeft  een  bedrag  tussen  
0,50  cent  en  2  euro.)  
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De  kinderen  leveren  de  kraskaarten  (inc.  eigen  naam)  in  bij  de  eigen  leerkracht.  
De  kinderen  nemen  deel  aan  de  sponsorloop  (individuele  loop  en  estafetteloop)  op  
dinsdag  4  april.  Zij  krijgen  een  oorkonde  voor  deelname.  
De  kinderen  krijgen  de  kraskaart  mét  oorkonde  mee  terug.  Met  dit  bewijs  van  
deelname  kunnen  ze  de  sponsorgelden  ophalen.  
Het  geld  mag  uiteindelijk  bij  de  eigen  leerkracht  ingeleverd  worden.  

-‐  
  
De  kraskaarten  gaan  a.s.  maandag  met  de  kinderen  mee.  Zij  krijgen  tot  vrijdag  om  hier  
vakjes  in  open  te  laten  krassen.  Vrijdag  zien  we  de  kraskaarten  graag  weer  terug.  
Wij  kijken  uit  naar  een  actieve  bijdrage  voor  dit  goede  doel!  
  
  
Open  Dag  
Zaterdag  8  april  is  er  een  tweede  Open  Dag  voor  onze  school.  Van  10:00  –  12:00  is  de  
school  open  voor  geinteresseerde,  nieuwe  ouders.  Zij  kunnen  breed  geinformeerd  worden  
over  de  school.  Van  het  Daltonconcept  en  de  Kanjertraining  tot  aan  onderwijs  inhoudelijke  
zaken  als  rekenen,  taal  en  lezen.  
  
  
Schoolreisje  
In  de  jaarkalender  was  er  nog  geen  datum  vastgesteld  voor  het  schoolreisje  van  groep  1  t/m  
6.  Deze  is  dit  jaar  gepland  op  vrijdag  19  mei  met  als  eindtijd  15:30u.  De  bestemmingen  
houden  we  nog  even  voor  ons.  Die  krijgen  de  kinderen  t.z.t.  te  horen!  
  
  
Pasen  
Op  13  april  vieren  we  met  de  hele  school  Pasen.  Dit  jaar  gaan  we  met  alle  klassen  naar  de  
kantine  van  s.v.  ’t  Harde  voor  een  paaslunch.    
Uw  kind  maakt  voor  een  ander  kind  uit  de  groep  een  heerlijke  paaslunch.  In  de  klas  worden  
er  lootjes  getrokken  om  te  bepalen  voor  welk  kind  de  lunch  wordt  gemaakt.  Op  dit  lootje  
kunnen  eventuele  wensen  worden  aangegeven.  Het  drinken  tijdens  de  lunch  wordt  geregeld.  
Ieder  kind  verzorgt  dus  een  lunch  en  neemt  dat  mee  op  een  mooi  versiert  een  bord  dat  in  de  
klas  wordt  gemaakt.  Tijdens  de  lunch  zullen  de  leerlingen  samen  eten  met  kinderen  uit  de  
andere  klassen.    
Mocht  u  na  het  lezen  van  deze  brief  nog  vragen  hebben,  stel  deze  gerust  aan  de  
groepsleerkracht.    
Groeten  van  de  paascommissie  
  

	
  

