Week 36
Nieuwsbrief september 2017
Agenda september 2017
September
7 en 8 september:
15 september:
20 september:
19 t/m 28 september:

Studietweedaagse van het team. Alle leerlingen zijn vrij.
Portfolio mee.
Sportdag groep 7/8
Portfoliogesprekken.

Oktober
2 oktober:
11 en 13 oktober:

Volgende nieuwsbrief wordt digitaal verstuurd.
Kijkmoment voor ouders.

Beste ouders/verzorgers,
In deze eerst twee weken ben ik regelmatig even in de verschillende groepen om de sfeer te
proeven. Van de week kwam ik in groep 4/5 tijdens een kringmoment. De kinderen wilden de
dag graag beginnen met het zingen van het lied ‘good morning’. Wat een prachtige manier om
de dag te starten!
Good morning. Open your eyes.
Good morning. What a surprise.
A brand new day is knocking.
Looking up to the sun.
Hoping for a lot of fun.
Laughing, playing, talking.
And in ev’ry single way we smile a while and say:
We are ready to go,
ready to roll,
ready to grow.
We are ready to go.
You and me.
Ready as we can be,
ready as you can see,
ready as we can be,
ready as you can see,
Are you ready? Yeah!

Namens het team van de Jeanne d’Arc,
Clementine Lagendijk
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Trefwoord
Sportdag groep 7/8
Portfoliogesprekken september/ Ouderportaal Parnassys
Kijkmoment voor ouders in oktober
Groepsviering
Luizencontrole
Even voorstellen: Agnes Hoffer (Intern Begeleider)
‘Moms in Touch’
Bijlage: Nederlands Bijbelgenootschap

Trefwoord
De komende weken komen de volgende verhalen en thema’s aan de orde:
o Thema: huis (week 35 en 36)
Het huis als beeld voor het leven. Over bescherming, openheid, privacy en gemeenschap.
Uit de bijbel lezen we: Een huis op een rots (Lucas 6); De hoeksteen (Lucas 20); In huis bij
een farizeeër (Lucas 14).
o Thema: vooruitkijken (week 37 t/m 39)
Op weg naar een nieuwe toekomst. Wat staat je te wachten? Hoe bereid je je voor?
Uit de bijbel lezen we: Twaalf verkenners (Numeri 13); Koning Balak en Bileam (Numeri
22); Mozes ziet het Beloofde Land (Deuteronomium 34).

Sportdag groep 7/8
Op woensdag 27 september gaat de jaarlijkse sportdag plaatsvinden voor alle groepen 7 en
8 uit ‘t Harde. De sportdag zal gehouden worden op de sportvelden van S.V. ’t Harde. De
kinderen worden verdeeld in teams waarbij we alle scholen door elkaar heen zullen mixen. Met
dit team zullen ze vier verschillende sporten gaan beoefenen.
De vier sporten die deze dag aan bod komen houden we nog even geheim, hiervan zullen jullie
vlak voor de sportdag op de hoogte worden gebracht.
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De teams zullen net als vorig jaar uit 7 of 8 leerlingen moeten bestaan. Bij een aantal sporten
wordt er dus gewerkt met wissels. Elke ronde duurt ongeveer 30 minuten. Belangrijk is dat er
veel gewisseld wordt, zodat elke leerling evenveel aan de beurt komt.
De globale tijdsplanning voor deze dag ziet er als volgt uit:
08:30 – 08:45 Verzamelen bij het sportveld
08:45 – 08:55 Opening + uitleg sportdag
09:00 – 09:30 Ronde 1
09:30 – 10:00 Ronde 2
10:00 – 10:15 Pauze
10:15 – 10:45 Ronde 3
10:45 – 11:15 Ronde 4
11:15 – 11:30 Prijsuitreiking + afsluiting
De kinderen van groep 6 zijn deze dag gewoon op school. Meester Jeroen is er voor hen.
Meester Ferry zal op het sportveld zijn als aanspreekpunt voor de kinderen van groep 7 en 8 .

Portfoliogesprekken september / Ouderportaal Parnassys
We hebben dit schooljaar de eerste twee gesprekken, nl. het gesprek over kindkenmerken en
de eerste ronde portfoliogesprekken. Ter voorbereiding voor deze gespreksronde, die in week
38 en 39 zal plaatsvinden, willen we u vragen de lijst met 4 vragen over kindkenmerken in te
vullen. Deze lijst is vorige week in het ouderportaal van Parnassys gezet.
Heeft u geen inlogcode meer voor het portaal, of nog geen inlogcode ontvangen? Dan kunt u
een mailen naar f.wubs@kbsjeannedarc.nl
Wilt u uw persoonsgegevens controleren in het ouderportaal? U kunt zelf uw telefoonnummer en
adres aanpassen in het portaal wanneer dit verandert. Het is fijn wanneer we u kunnen bereiken
op het moment dat dat nodig is.

Kijkmoment voor ouders
In oktober willen we u als ouder de gelegenheid geven om een les bij te wonen in de groep van
uw kind(eren). We noemen in deze maandbrief alvast de datum hiervoor, zodat u deze in uw
agenda kunt zetten.
Op 11 en/of op 13 oktober bent u van harte welkom om van 11.30 – 12.00 uur in de groep
van uw kind(eren) een les bij te wonen. Te zijner tijd zal er hiervoor een intekenlijst op de deur
van het lokaal komen.
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Groepsviering
Dit schooljaar gaan alle groepen een eigen groepsviering voorbereiden voor hun ouders en
voor de kinderen van school. In de groep zal op eigen wijze een voorstelling worden gemaakt
met bijvoorbeeld, zang, dans en drama. Er wordt in de groepen gekeken naar de talenten en
kwaliteiten van de kinderen, om tot een spetterdende en diverse voorstelling te komen.
De vieringen worden gehouden op de vrijdagmiddag en beginnen om 13.30 uur. Inloop met
koffie en thee is er vanaf 13.15. In verband met de capaciteit van de zaal bent u als ouder
welkom bij de viering van uw eigen kind. Hieronder een overzicht wanneer welke groep aan de
beurt is. Noteert u de datum alvast in uw agenda?
Groep 7/8
Groep 4/5
Groep 6/7
Groep 1/2 Langhors
Groep 3/4
Groep 1/2 Krullevaar

13 oktober 2017
24 november 2017
1 december 2017
9 maart 2018
23 maart 2018
13 april 2018

Luizencontrole
Dit schooljaar zal er weer een luizenpluis plaatsvinden in iedere groep. Anders dan vorig jaar
ligt de coördinatie nu bij de groepsleerkracht zelf. U kunt zich dan ook bij de eigen
groepsleerkracht opgeven voor deze taak.
Op school maken wij de afspraak dat de luizenpluis plaats vindt in de week ná iedere vakantie.
Dit kan per groep op verschillende dagen vallen. Op die manier kunnen we rekening houden
houden met uw beschikbaarheid. In de klas zijn de materialen beschikbaar om de haren uit te
pluizen. Wij zien op de betreffende dag graag dat u in de keuze van haardracht rekening
houdt met het luizen pluizen, bijv. geen staartjes o.i.d.
Mocht er luis geconstateerd zijn, dan krijgt u diezelfde dag nog bericht van de eigen
groepsleerkracht.
Voor meer informatie over
www.landelijksteunpunthoofdluis.nl

hoofdluis

verwijzen

wij

naar

de
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website:

Even voorstellen: Agnes Hoffer – Intern Begeleider
Hallo, mijn naam is Agnes Hoffer en vanaf dit schooljaar ben ik de Intern
Begeleider van KBS Jeanne d’Arc. Hiervoor ben ik Intern Begeleider en
leerkracht geweest op een basisschool in Zwolle. Zoekend naar een
nieuwe uitdaging en een nieuwe schoolomgeving kwam ik hier. Ik woon
zelf in Zwolle met mijn man en twee zonen. Ik houd van lezen, wandelen
met mijn hond en sporten. Ik werk op de dinsdag en donderdag. Als u
mij wilt ontmoeten, u kunt mij ’s morgens vinden bij één van de twee
ingangen.
Mocht u mij willen spreken in verband met zorg omtrent uw kind, dan
kan u langskomen bij de IB-ruimte of mij mailen voor een afspraak.
a.hoffer@kbsjeannedarc.nl

‘Moms in Touch’
Gebed voor kinderen en hun scholen.
Al een aantal jaren komen er ouders bij elkaar om te bidden voor de kinderen en hun scholen,
internationaal heet deze groepv’Moms in Touch’ of in NL Moeders (en vaders) in gebed. Ook
voor de Jeanne d’Arc wordt al een aantal jaren gebeden. Een keer in de maand komen we bij
elkaar om te bidden voor de kinderen, voor bijzondere omstandigheden, ziekte, maar ook voor
Wijsheid voor de leerkrachten in het vertrouwen dat bidden een van de belangrijkste bijdragen
is die we aan het leven van onze kinderen kunnen leveren.
Zou je mee willen bidden? Dan ben je van harte welkom.
Zijn er gebedsonderwerpen, dan horen wij dit graag van jullie.
Groet,
Rianne van de Beek, moeder van Naomi (4/5) en Petra (7/8),
Rosa Morren, moeder van Rebecca (7/8) en
Margriet Vonk, moeder van Anne Claire en Lois (6/7)
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