Nieuwsbrief december 2017
Agenda december 2017
December
5 december
21 december
22 december

Sinterklaas op de Jeanne d’Arc.
Kerstviering vanaf 18.30 uur in de Maranathakerk
Gezamenlijke start op het kleuterplein om 8.30 uur met aansluitend kerstontbijt in de groepen.

Januari
8 januari
9 januari
19 januari

Eerste lesdag na de kerstvakantie.
De volgende nieuwsbrief wordt verzonden.
Start ateliers

Beste ouders/ verzorgers,
Wat een spannende tijd voor vooral de jongste kinderen bij ons op school, door de komst van
Sinterklaas. Morgen ontvangen we de Sint en zijn Pieten in het MFC. Meer informatie over
aankomst heeft uw vorige week per mail ontvange ne staat in het kort nogmaals verderop in
de nieuwsbrief. Na de drukke en onrustige tijd van Sinterklaas volgt vaak een meer serene en
rustige tijd, waarin we toewerken naar Kerst. Dit jaar willen we het kerstfeest samen met ouders
vieren in de Maranathakerk. Ook hierover leest u verderop meer in deze nieuwsbrief.
We hopen er met elkaar een prachtige maar drukke feestmaand van te maken.

Team van de Jeanne d’Arc
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Staking in het basisonderwijs
Wellicht hebt u via de media gehoord dat er zeer waarschijnlijk weer acties komen in het primair
onderwijs. Het al dan niet doorgaan van deze acties is afhankelijk van een gesprek wat op 5
december aanstaande plaats zal vinden met Arie Slob, de nieuwe Minister van onderwijs.
In de bijlage bij deze nieuwsbrief een brief met meer achtergrondinformatie over de aanleiding
voor deze acties. Mochten de aangekondigde acties doorgaan, dan zal dit waarschijnlijk
gevolgen voor onze school op 12 december 2017.
Uiterlijk op 6 december zullen wij u laten weten of de acties doorgaan en wat dit voor de
Jeanne d’Arc betekent. De kans is groot dat onze school op 12 december gesloten is.

Trefwoord
De komende weken komen de volgende verhalen en thema’s aan de orde:
• Thema: Kerst, feest van geven (week 49 t/m 51)
Het feest van Kerstmis, het verhaal van een kind in een kribbe, koninklijke geschenken,
belang van delen en geven.
o Uit de bijbel lezen we: Verhalen rondom de geboorte van Jezus (Lucas 1 en 2,
Matteüs 1 en 2).
Thema: Contact (week 2 t/m 4)
Het belang van contact tussen mensen. Meer mens worden door de ontmoeting met
anderen.
o Uit de bijbel lezen we verhalen uit Lucas, Marcus, Matteüs en Johannes over
ontmoetingen en wonderen.
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Reminder: Wet bescherming persoonsgegevens
Heeft u al gereageerd op de notitie ‘toestemming plaatsen foto’s en video’s’ in het
ouderportaal?
Wij zijn als school verplicht om u als ouders toestemming te vragen voor het publiceren van foto's
en video's voor gebruik op onze website, in de schoolgids, in de nieuwsbrief of op sociale media.
In de bijlage bij deze nieuwsbrief treft u een brief aan over dit onderwerp en via het ouderportaal
ontvangt u een notitie over publicatie van beeldmateriaal. Graag willen we u vragen deze in het
ouderportaal in te vullen, zodat we uw reactie meteen digitaal hebben vastgelegd in onze
administratie.
Heeft u geen inloggegevens voor het ouderportaal of bent u deze vergeten, dan kunt u een mail
sturen naar Ferry Wubs (f.wubs@kbsjeannedarc.nl) om nieuwe inloggegevens aan te vragen.
Wij willen u vragen uw reactie alsnog via het ouderportaal door te geven.

Reminder: Betaling ouderbijdrage
Heeft u de ouderbijdrage nog niet betaald? Dan willen we u vragen dit voor het einde van
het jaar te doen, of anders contact op te nemen met juf Alma (MR),
a.teune@kbsjeannedarc.nl .
Activiteiten die voor de kinderen georganiseerd worden, worden niet vanuit het Rijk gefinancieerd.
U kun hierbij denken aan het schoolreisje/schoolkamp, maar ook bijvoorbeeld de viering van
Sinterklaas, Kerst, Pasen en het eindfeest.
Alhoewel de ouderbijdrage vrijwillig is, willen we benadrukken dat we uw bijdrage hard nodig
hebben!
Wij willen u vriendelijk oproepen om de vrijwillige ouderbijdrage voor het schooljaar 2017/2018
vóór 30 november 2017 over te maken op de bankrekening van de Oudervereniging.
Hoogte van de ouderbijdrage voor het schooljaar 2017/2018:
• Voor groep 1 t/m 6 bedraagt dit € 44,50 per kind.
• Voor groep 7 en 8 bedraagt dit € 87.50 per kind.
U kunt het bedrag overmaken op Rabobankrekening NL18RABO0150944438 ten name van
Daltonschool Jeanne d’Arc, onder vermelding van de naam en de groep van uw kind(eren). Bij
voorbaat dank!
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Sinterklaas
Morgen is het dan toch echt 5 december! We ontvangen, zoals u vorige week al heeft gehoord,
de Sint en zijn Pieten niet bij ons op school, maar bij het MFC.
Bij het MFC zijn morgen vakken getekend op de parkeerplaats getekend. U brengt uw kind
tussen 8.30-8.45 bij het vak waar ook de leerkracht van uw kind staat. U als ouder mag
plaatsnemen achter de vlaggenlijn.
Nadat Sinterklaas is aangekomen gaan wij gezamenlijk het MFC binnen. Voor de ouders is er
dan de mogelijkheid om een deel van het binnenprogramma te volgen. "Let op" dit is
voornamelijk gericht op groep 5 t/m 8. Ouders kunnen hierbij plaats nemen op de tribune. De
kinderen volgen de leerkrachten naar de gymzaal. Dit programma zal ongeveer 30 minuten
duren. Daarna zal groep 5 t/m 8 vertrekken richting school. Ouders worden verzocht dan ook
te vertrekken. Groep 1 t/m 4 blijf in het MFC voor pietengym. Groep 1 t/m 4 moet sportieve
(pieten)kleding al aan hebben, i.v.m. pietengym.

Kerst
Kerstviering
Op donderdag 21 december vieren we met elkaar het kerstfeest in de Maranathakerk. U als
ouders bent hiervoor van harte uitgenodigd. Door het groeien van onze school en het beperkte
aantal zitplaatsen in de kerk kunnen er per gezin twee volwassenen de viering bijwonen. Alle
oudste kinderen zullen hiervoor twee toegangskaartjes meekrijgen op woensdag 20 december.
De viering begint om 18.30 uur. De inloop is vanaf 18.15. De kinderen zitten als groep bij
elkaar met hun meester of juf. Na afloop is er een gezellig samenzijn met een kop koffie/thee
en iets lekkers voor de kinderen. Om uiterlijk 20.00 uur is het feest voorbij.
Kerstontbijt
We starten op vrijdag 22 december om half 9 buiten bij de ingang van de kleutergroepen. met
een kerstontbijt in alle groepen. De kinderen moeten hiervoor een bord, beker en bestek (van
plastic voorzien van naam) meenemen. En een plastic tas om de gebruikte spullen weer mee
terug te nemen. De Oudervereniging regelt het ontbijt. Om 12.00 uur zijn alle kinderen vrij.
Lunch hoeft deze dag dus niet mee.
We hopen op een mooi kerstfeest met elkaar.
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Groepsviering groep 6/7
De 3e groepsviering was vrijdag. Wat hebben de kinderen van groep 6/7 hun ouders en de
kinderen van de andere groepen verrast met een prachtige Sinterklaas versie van ‘Ik hou van
Holland’. Vorige week was de viering van groep 4/5. Zij lieten ons een kijkje nemen in hun ‘klas’.
We zijn onder andere meegenomen in de tijd van de boeren en de jagers en moesten goed
nadenken over de lastige quizvragen die gesteld werden.
Hieronder nogmaals het overzicht wanneer de andere groepen aan de beurt zijn.
Groep 1/2 Langhors
Groep 3/4
Groep 1/2 Krullevaar

9 maart 2018
23 maart 2018
13 april 2018

Ouderhulp gevraagd: ateliers
Op 19-01, 26-01 en 02-02 starten we met de eerste ronde ateliers. De bedoeling van het
atelier is dat kinderen kunnen kiezen uit een divers aanbod activiteiten op het gebied van
creatieve en expressieve vakken, maar ook techniek en sport. De kinderen van groep 1 t/m 4
en 5 t/m 8 kunnen kiezen uit verschillende activiteiten. We gaan uit van groepjes van 8-12
kinderen per atelier.
Om dit voor elkaar te krijgen hebben we u nodig!
Wilt u een groepje kinderen begeleiden bij een creatieve opdracht? Geef u dan op via de lijst
op de deur van het lokaal van uw kind of via de mail aan de leerkracht of juf Agnes
(a.hoffer@kbsjeannedarc.nl)
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Nieuws uit de leerlingenraad
In de groepen 5 t/m 8 is er een klassenvergadering geweest. We hebben daar gepraat over
de sfeer in onze klas en over de regels op school. Daar zijn we best tevreden over. We hebben
nagedacht over het besteden van een waardebon die we gekregen hebben, we zouden wel
graag meer buitenspelmaterialen willen en meer spelletjes. En elke vrijdag voor een vakantie
mogen we meebeslissen over wat we dan willen doen met alle kinderen van school, bijvoorbeeld
filmmiddag of spel- of sportactiviteiten. Verder willen we een ideeënbus maken voor de
leerlingen. We vinden het heel leuk dat er een leerlingenraad is. Het vergaderen is wel
interessant en officieel. Graag houden we u regelmatig op de hoogte in de nieuwsbrief over
wat wij allemaal doen.
Namens de leerlingenraad,
Thijs en Tessa
(notulisten leerlingenraad)
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