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Agenda

30 november
BONS

Ouderavond groep 8

5 december
Sinterklaas

5 - 8 december
Voortgangsgesprekken

Voorlopig advies VO

Bijlagen
● Gratis online

lezen
● Mediatips voor

thuis - Hallo
Sinterklaas
(kleuters)

In deze nieuwsbrief
- Voortgangsgesprekken-voorlo

pig advies VO
- MR
- Oudervereniging
- Schoolplein

S C H O O L
Nieuwtjes
➔ Nieuwe leerlingen: Afgelopen twee weken zijn Yasmin en Daylano (groep

1-2b) en Liam (groep 1-2c) 4 jaar geworden. Yasmin, Daylano en Liam,
welkom op onze school!

➔ Voortgangsgesprekken - voorlopig advies VO: Evenals vorig jaar
ontvangen de leerlingen dit schooljaar twee rapporten. Het eerste
(kijk)rapport groep 1-2 staat gepland voor december-januari, het eerste
rapport groep 3-8 voor februari. Het tweede rapport volgt aan het eind
van het schooljaar.

Om u als ouders/verzorgers in de gelegenheid te stellen om – indien
gewenst – tussentijds met de leerkracht in gesprek te gaan, staan voor 5
t/m 8 december voortgangsgesprekken groep 3-7 en het voorlopig advies
groep 8 gepland.

Om een en ander in goede banen te leiden, kunnen ouders/verzorgers

met meerdere kinderen op maandag 28 november vanaf 8.00 uur

middels Parro de gesprekken plannen. Voor andere ouders/verzorgers

wordt de gespreksplanner op dinsdag 29 november vanaf 8.00 uur

opengezet. Op vrijdagmiddag 2 december om 12.00 uur wordt de

gespreksplanner afgesloten.

Om de doorstroom goed te laten verlopen, vragen we ouders/verzorgers

met meerdere kinderen om 10  minuten tussen de gesprekken van hun

kinderen te plannen.

In de week voorafgaand aan de gesprekken (woensdagavond 30

november) vindt een ouderavond groep 8 plaats met betrekking tot de

verwijzing en aanmeldprocedure voortgezet onderwijs. Ook hiervoor

ontvangt u nog een uitnodiging.

Mr. Dr. Meslaan 8, 4451 AK Heinkenszand  0113-562172, janvanschengen@prisma-scholen.nl,  www.janvanschengen.nl

mailto:janvanschengen@prisma-scholen.nl


pagina 2

➔ Ziekmelden leerlingen: Hoewel we snappen dat het soms handiger is om via Parro een een
ziekmelding te sturen, willen we u vragen om het toch altijd telefonisch te doen. Op deze manier
blijft het overzicht voor heel de school behouden. Mocht u bellen en wordt er niet opgenomen,
probeer het dan a.u.b. nogmaals. Als de eerste telefoon bezet is, wordt er namelijk doorgeschakeld
naar telefoon twee. Deze is niet altijd bemenst.

➔ Schoolplein: Na de succesvolle sponsorloop ten bate van het schoolplein, zijn we allerlei ideeën aan
het verzamelen. Er is een werkgroep in het leven geroepen om een en ander in kaart te brengen en
met voorstellen te komen. Uiteraard worden de kinderen betrokken in dit proces, maar wellicht is er
onder de ouders/verzorgers iemand die de leden van de werkgroep vanuit zijn of haar expertise zou
kunnen helpen. De werkgroep bestaat uit de juffen Marloes, Linda, Alicia, Amy, Eveline. Neemt u
gerust contact op met een van hen, als u mee wilt denken/doen.

Geplande activiteiten
➔ Kwink: De afgelopen weken hebben we het gehad over positief communiceren naar en met elkaar.

Dit helpt om ruzie te voorkomen!! De kwinkslag van Condor wordt daarbij gebruikt.
De vogels Condor en Kalkoen staan symbool voor verschillende soorten gedrag. We hanteren voor de
gehele school de volgende stappen:
Doe je als Condor, dan... - neem je afstand en denk je na voordat je spreekt - benoem je wat er
gebeurt - blijf je vriendelijk - houd je rekening met de gevoelens van de ander.
Doe je als Kalkoen, dan... - begin je te praten voordat je nagedacht hebt - zeg je wat jij vindt -
interesseren de gevoelens van de ander jou niet - gebruik je woorden als nooit, altijd, telkens en
vaak.
De kern van de techniek zit in het bewust kiezen voor positieve communicatie. Leerlingen leren
zowel positieve als negatieve communicatiepatronen te herkennen.

Hieronder de posters van de kwinkslag voor zowel onder- als bovenbouw.
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➔ MR: Voor de herfstvakantie heeft de eerste MR-vergadering van dit schooljaar plaatsgevonden. De
volgende onderwerpen zijn besproken:  Stand van zaken NPO gelden, Evaluatie Actieplan en nieuwe
Actieplan, Coronaplan, Arbobezoek, Communicatie, Schoolgids, Parochie en Oudervereniging.
Mocht u meer informatie wensen over de afgelopen vergadering of punten hebben voor ons
volgende overlegmoment (12 december) laat dit dan weten via: kristeltotte@hotmail.com

➔ Oudervereniging: Aan het eind van dit schooljaar neemt de penningmeester van de oudervereniging
(Arjo Kousemaker) afscheid. We zijn dus op zoek naar een ouder die deze taak over wil nemen. Wat
houdt het penningmeesterschap in:
- zorgen voor de inning van de vrijwillige ouderbijdrages,
- betalen van de facturen van de activiteiten van de oudervereniging ,
- jaarlijks publiceren van de financiële resultaten , de balans en de begroting
(na controle door de kascommissie).

Heeft u vragen en/of interesse, dan kunt u zich wenden tot Arjo Kousemaker
(kousemaker@kpnmail.nl).

K I B E O

Peutergroep Jan van Schengen/BSO
➔ Samenwerken: Voor ons eigenlijk steeds meer en meer een vanzelfsprekendheid; de samenwerking

tussen de peutergroep 3+ en de kleutergroepen. Om de overgang van de peutergroep naar een
kleutergroep zo soepel mogelijk te laten verlopen, worden de hal en het plein door de vier groepen
samen gebruikt. Daarnaast wordt er een aantal keren per jaar aan hetzelfde thema gewerkt.
De verbinding wordt echter ook op andere manieren gezocht. Zo gymmen peuters en kleuters op
maandag samen, wordt er op woensdag samen gelezen en wordt bij speciale gelegenheden zoals het
Sinterklaasfeest gekeken waar samenwerken mogelijk is. In onze wens door te groeien naar een
integraal kindcentrum, is dit zeker een belangrijke stap voorwaarts.

OVERIGE INFORMATIE

➔ Gratis Online lezen: Zie de bijlage met tekst en uitleg, met dank aan biebjuf Mendi.

➔ Nog een tip van de Biebjuf: Het is die tijd van het jaar... Sinterklaas komt er weer aan. Een hele leuke
periode, maar voor sommige kleuters ook een hele spannende tijd. Wat vindt jouw kleuter van de
komst van Sinterklaas? Gebruik verhalen om je kleuter voor te bereiden of te laten wennen aan de
komst van de Sint!
In de bijlage vind je een document met Mediatips voor thuis van Mediasmarties.nl. Met tips over
(voor-)lezen, kijken, luisteren, spelen en doen. Met én zonder scherm. Binnen én buiten.
Laat je inspireren en beleef samen veel plezier!

➔ Winterfair in de Stenge: Zaterdag 19 november 17.00 - 18.00 uur, Kids disco met DJ Arno (entree
gratis). Zondag 20 november 12.00 - 13.00 uur gratis friet met Piet voor kinderen t/m 8 jaar.
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