Beste allemaal,

Agenda
Juni
5 juni
20 – 22 juni
26 juni
27 – 29 juni
Juli
3 juli
5 juli
6 juli
7 juli

de

2 Pinksterdag (vrij)
Portfoliogesprekken
Studiedag (vrij)
Portfoliogesprekken
Afscheid groep 8
Doordraaimoment
Eindfeest
Meesters & Juffendag
Laatste schooldag

Van 10 juli – 18 augustus is het
Zomervakantie. Op maandag 21
augustus start het nieuwe schooljaar
2017-2018.

U heeft het wellicht al van de kinderen gehoord of
gelezen op het informatiescherm: we zijn begonnen met
het afnemen van de Citotoetsen voor het
leerlingvolgsysteem. Deze weken laten de kinderen zien
waar ze staan op het gebied van kennis en
vaardigheden middels leestoetsen, rekenboekjes en
spellingdictees. De resultaten hiervan zijn terug te
vinden in het laatste portfolio van dit schooljaar.
De portfoliogesprekken zijn gepland in de week van 19
juni en in de week van 26 juni. Een uitgelezen kans voor
kinderen om te vertellen waar ze staan en waar ze
volgend jaar naartoe willen groeien. We kijken er naar
uit om deze afrondende gesprekken met de kinderen en
ouders te beleven.
Niet in de laatste plaats zal men, naast de portfolio’s,
ook geinteresseerd zijn in de groepsverdeling van
volgend jaar. Ieder jaar een flinke puzzel, waar we zeker
niet over één nacht ijs gaan. De komende tijd zal u goed
geinformeerd worden en blijven over dit onderwerp.
Voor nu wensen wij u veel leesplezier!

Namens het team Jeanne d’Arc

INLOOPSPREEKUUR
6 JUNI (8:30 – 9:30)
CINDY

In deze Schakel
- Groepsverdeling
- MR-voorzitter: the winner is…
- Schoolfotograaf
- Portfoliogesprekken
- Aanmelding nieuwe leerlingen
- Inloopspreekuur CJG (herhaling)

Groepsverdeling
Achter de schermen zijn we druk bezig met de voorbereidingen
voor het nieuwe schooljaar. We leggen op dit moment de
laatste hand aan de groepsverdeling en formatie. Het is een
enorme puzzel waarbij we met veel verschillende factoren
rekening houden, maar alle losse puzzelstukjes beginnen
steeds meer op hun plek te vallen. Op 9 juni hopen we de
groepsindeling voor komend schooljaar met jullie te kunnen
delen, een week later het complete plaatje met leerkrachten,
lokalen en leerlinglijsten.
Juf Rian en juf Kelly gaan ons aan het einde van dit schooljaar verlaten. Beide vinden dit erg
jammer, maar hebben hun eigen reden die maakt dat ze op een andere school gaan werken.
Juf Rian verhuist deze zomer naar Leeuwarden en gaat daar in de regio werken. Juf Kelly
werkt, naast haar dagen op de Jeanne d'Arc, ook in de Gemeente Dronten als
orthopedagoog. Haar werkzaamheden daar zijn lastig te combineren met haar lesgevendeen IB-taken bij ons op school. Juf Kelly gaat na de zomervakantie werken op een andere
SKO school in die regio. We gaan beide juffen erg missen, maar wensen hen heel veel
plezier op hun nieuwe werkplek.
We zijn blij jullie te laten weten dat we drie nieuwe leerkrachten aan ons team hebben
kunnen toevoegen en hiermee de bezetting van de groepen rond hebben voor het komend
schooljaar. In een komend schakeltje zullen ze zich aan jullie voorstellen. Wel zijn we, door
het vertrek van juf Kelly, nog op zoek naar een nieuwe intern begeleider. Hiervoor loopt nu
een sollicitatieprocedure.
MR-voorzitter: the winner is…
In de afgelopen periode heeft u mee kunnen stemmen voor een nieuwe MR-voorzitter. Na
het tellen van de stemmen is er een meerderheid van stemmen voor…Annet Pols!
Bij deze wil de MR haar van harte feliciteren met deze functie binnen de MR. Annet Pols zal
in het schooljaar 2017-2018 starten als voorzitter van de MR.
In dit schooljaar nemen wij zowel afscheid van de huidige MR-voorzitter Frank Pongers
alsook van Roderick Dijk (secretaris). Er zal voor laatsgenoemde een andere collega
gekozen worden om zitting te nemen in de MR.
Schoolfotograaf
De schoolfoto’s zijn binnen! Vandaag hebben de kinderen een inlogcode meegekregen. Met
deze unieke code kunt u inloggen bij www.nieuweschoolfoto.nl. Hier is het mogelijke op de
foto’s te bestellen.
Let op! Tot en met 11 juni worden geen verzendkosten in rekening gebracht. Daarna wel.

Portfoliogesprekken
Afgelopen week heeft u de gespreksplanner voor de laatste ronde portfoliogesprekken
binnen gekregen. Volgende week ziet het rooster voor portfoliogesprekken ook aan de deur
hangen. Mocht de datum of het tijdstip niet uitkomen, dan bent u vrij te wisselen met andere
ouders. Ook kunt u altijd met de leerkracht overleggen voor een passende oplossing.
De laatste portfoliogesprekken staan in het teken van een terugblik op het afgelopen jaar en
een vooruitblik op de nieuwe groep en wellicht nieuwe juf of meester. Voor de kinderen de
uitgelezen kans om in het portfoliogesprek mee te geven wat de nieuwe juf of meester echt
over je moet weten. U krijgt weer de tijd om samen met uw kind het portfoliogesprek voor te
bereiden. De portfolio’s gaan vrijdag 16 juni mee naar huis. De gesprekken beginnen op 20
juni t/m 29 juni.
Aanmelding nieuwe leerlingen
Ieder jaar bereiden wij ons voor op de groepsverdeling en –indeling van het nieuwe
schooljaar. Daarbij houden we rekening met de instroom van kinderen bij de kleutergroepen.
Om een goed beeld te schetsen en een weloverwogen keuze te maken m.b.t. de
groepsverdeling, is het voor ons handig te weten welke jonge broertjes/zusjes hier op school
aangemeld zullen worden.
Bij deze willen wij u vragen of u jonge broertjes/zusjes al vanaf de leeftijd van 2,5 jaar zou
willen aanmelden bij school. Dit kan middels een aanmeldingsformulier, te verkrijgen bij
Clementine Lagendijk.
Inloopspreekuur CJG
Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) maakt de komende tijd gebruik van een
inloopspreekuur. Mocht u vragen hebben over de ontwikkeling van uw kind op gebied van
gedrag, voeding, etc. dan kunt u ze hier vrijblijvend stellen.

- maandag 6 juni, Cindy van 08:30-09:30
- maandag 3 juli, Cindy van 08:30- 09:30

