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Tevredenheidsonderzoek en
meedenkavond
Het tevredenheidsonderzoek voor ouders
is op 28 september afgerond. Er hebben
13 van de 104 ouders meegedaan.
Daardoor zijn er geen conclusies aan het
onderzoek te verbinden.
De ouders die het onderzoek hebben
ingevuld gaven de school gemiddeld een
7,8. Men is erg tevreden over het didactisch handelen. Kinderen worden
goed begeleid in het leren.
Het onderzoek wordt nog besproken in de MR. U mag vanuit hen nog
een bericht verwachten.
Op de meedenkavond waren 3 van de 104 ouders aanwezig. Daar is
een goed inhoudelijk gesprek geweest over de Coronatijd. Ouders
gaven aan het prettig te vinden dat zij nu – door het thuisonderwijs –
een beter zicht hebben op wat kinderen leren. Graag willen zij dat dit
inhoudelijk inzicht ook gegeven wordt nu de kinderen weer naar school
gaan. Daar ligt een tweezijdige opdracht; Voor de stamgroepleiders om
ouders te informeren, voor de ouders om deze informatie ook tot zich
te nemen.
Wijkontbijt op woensdag
Het wijkontbijt op woensdag is een groot succes. Veel kinderen maken
er gebruik van, en sommige ouders ook. Kinderen die thuis niet eten of
moeilijk tot eten komen pakken tijdens het wijkontbijt een boterham,
fruit of yoghurt. Zien eten doet eten.
Eten is voedsel voor het brein. Van eten word je slimmer. Kinderen
zeiden tegen mij dat dit een juffensmoesje was om kinderen te laten
eten
, maar het is echt waar. Als je goed ontbeten hebt werken je
hersens beter en kun je je ook beter concentreren.
Na de herfstvakantie zetten we het ontbijt op woensdag door. U bent
van harte welkom.
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Coronabulletin
In de komende tijd zal ik steeds op maandag een update geven van de
week ervoor zodat u weet hoeveel besmettingen er zijn onder
personeel, ouders en kinderen. En welke maatregelen we treffen om de
school een veilige plaats te laten zijn. Houd uw mailbox en app in de
gaten.

De sponsorloop
De sponsorloop van afgelopen 30
september is super verlopen. De opbrengst
was dit jaar voor Make-A-Wish.
Bedankt voor alle sponsoring en hulp
deze dag tot een succes te maken. We
hebben een fantastisch gedrag van ruim
€ 1000,00 aan de stichting Make-A-Wish
kunnen doneren.

Verlengde schooldag

Op vrijdag 16 oktober is een verlengde schooldag. De lestijden zijn van 8:30
tot 14:00 uur. Alle kinderen nemen allemaal brood en drinken mee voor de
lunch en eten op school. Er zijn geen overblijfkosten aan verbonden. Op deze
dag zal o.a. aandacht besteed worden aan de afsluiting van de Kinderboeken
week.
Om 14:00 uur begint de herfstvakantie.

Stagiaire stelt zich voor
• Hallo allemaal, ik ben Mei Yamachi.

Op donderdag loop ik stage bij Juf Roos.
Ik ben in 2016 vanuit Japan naar Nederland gekomen om het Nederlandse
Jenaplanonderwijs te leren kennen. Toen ik in Japan was, was ik al 3 jaar
leerkracht op een basisschool. Ik vind het heel leuk om samen met
kinderen te leren en leven! De stage vind ik heel spannend, want ik weet
nog niet wat ik ondertussen ontdek. Maar met alle gezellige kinderen,
leraren en ouders zal mijn avontuur prachtig worden, dat geloof ik!
Alvast bedankt, en tot morgen!
Met vriendelijke groet, Mei.

•

Hallo, ik ben Ashley en ik ben 20 jaar oud. Ik studeer sinds dit jaar
pedagogiek aan de Fontys in Tilburg en ik loop daarvoor stage iedere
donderdag in stamgroep 4/5.
Ik woon in Tilburg samen met mijn moeder, mijn zusje en mijn twee
Sphinx katten. In mijn vrije tijd ga ik graag naar concerten, lees ik veel en
ik ben vaak aan het tekenen of schilderen.
Ik heb voor de basisschool Jeanne D’arc gekozen als stageplek omdat ik
het Jenaplan heel interessant vindt, vooral omdat het zich focust op de
ontwikkeling van het kind.
Het komende jaar ga ik vooral veel aan de slag met het ondersteunen van
de kinderen in stamgroep 4/5 waar nodig en hun ontwikkeling te
stimuleren.
Als er nog vragen zijn over wie ik ben of wat ik doe, of als er gewoon
behoefte is aan een praatje mogen jullie altijd op mij afstappen donderdag
na schooltijd.
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Mijn naam is Ruben Smulders en ik ben 18 jaar en ik woon ik de
Reeshof. Ik heb mijn TL diploma gehaald op het Reeshof College. Ik doe
de opleiding onderwijs assistent en ik zit in het 2de leerjaar. Ik loop stage
in groep 3-4. Vorig jaar heb ik stage gelopen bij de Sporckt in de Reeshof
in groep 3. Hierna wil ik ga studeren voor biologie docent. Mijn hobby´s
zijn voetballen en gezellige dingen doen met vrienden. Ik voetbal bij TSV
Gudok in een vrienden team. Zelf werk ik in de bediening bij van der Valk
Gilze. Ik ben elke donderdag en vrijdag te vinden op de Jeanne D'Arc.

Dromen van kinderen uit Tilburg West gevangen in een
muurschildering
• Via het programma VANG JE DROOM willen we meer kinderen in Tilburg
West in contact brengen met kunst & cultuur. Samen met de vijf
basisscholen en partners uit de wijk en stad werkt Cultuurcoach Miriam
Alders aan dit programma.
• “Dromen van kinderen als basis voor de ontwikkeling van een wijkbreed
kunst & cultuurprogramma”, dat is mijn uitgangspunt zegt Cultuurcoach
Miriam Alders. Samen maken we dromen waar!
• Miriam Alders is werkzaam als Cultuurcoach voor de vijf basisscholen in
Tilburg West en werkt in opdracht van Art-fact, CiST en Factorium. De
muurschildering is onderdeel van het gezamenlijke kunst &
cultuurprogramma waarbij kinderen uit Tilburg West de hoofdrol spelen.
• Samenwerking met kunstenaars is inspirerend voor kinderen
Voor de uitvoering van het project wordt samengewerkt met professionele
kunstenaars. “Inspiratie van een artiest om de artiest in het kind naar
boven te halen, geweldig!”, zegt Jopie de Bruin, directeur van
Jenaplanbasisschool Jeanne d'Arc. Kunstenaar Erik Veldmeijer is
aangetrokken om de dromen van kinderen op te halen. Hij gaat in gesprek
met de leerlingenraden van de vijf basisscholen en komt op basis van hun
dromen met een ontwerp voor de muurschildering. Erik Veldmeijer is al
zo’n 25 jaar geleden begonnen met graffiti, wat is door geëvolueerd in het
maken van grote muurschilderingen. Werken van zijn hand zijn o.a. één
van de Van Gogh Murals 2019, Octopus Piushaven 2019 en 75 jaar vrijheid
voor de Gemeente Tilburg 2020. De Tilburgse woonstichting Tiwos die
dicht bij zijn bewoners staat, heeft de muur aan de Statenlaan/Westerpark
beschikbaar gesteld.
• Kinderen maken zelf 240 kunstwerken
Om kinderen daadwerkelijk ook zelf kunst te laten maken, krijgen alle 240
kinderen van groep 7 en 8 van de vijf basisscholen in Tilburg West een
graffiti workshop van Urban Artist Joep van Gassel. Van jongs af aan is hij
al bezig met het maken van
tekeningen en op zijn
vijftiende kwam hij in
aanraking met graffiti.
Inmiddels werkt hij al 25 jaar
als Urban Artist aan
schilderingen in de openbare
ruimte. De workshops worden
gegeven in de nieuwe
broedplaats WIJ WEST in
samenwerking met
Jenaplanbasisschool Jeanne
d'Arc.
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Ludieke opening & pop-up expositie op 30 september
Op woensdag 30 september was een ludieke opening van de
muurschildering voor de kinderen. Diezelfde ochtend is er ook een
tijdelijke expositie van de 240 graffiti kunstwerken te bewonderen op de
schoolpleinen van de vijf basisscholen en in de Wijkcentra ’t Sant en ’t
Kruispunt van ContourdeTwern. De kinderen richten hun expositie zelf in
en zijn door middel van een route langs de scholen en wijkcentra in de
ochtend te bewonderen.
De muurschildering & expositie is één van de projecten rondom VANG JE
DROOM en wordt financieel mogelijk gemaakt door Art-fact. De komende
tijd werkt Cultuurcoach Miriam Alders samen met de vijf basisscholen in
Tilburg West aan andere wijkbrede programma’s voor kunst & cultuur in
de vrije tijd.

Bericht van de Ouderkamer
Basisschool Jeanne d ‘Arc en Peuteropvang De Arc (onderdeel van
Humankind)

De open inloop is in verband met de corana-maatregelen op dit moment niet
mogelijk.
Er worden nog wel beperkt kleine groepjes ouders uitgenodigd. Ouders
ontvangen hiervoor altijd een schriftelijke uitnodiging.
Team van basisschool Jeanne d ‘Arc en peuteropvang De Arc
Intermediairs: Bahriye, Fatima
Coördinator: Ien

Bericht van de GGD
Kom (virtueel) netwerken met andere ouders.
De GGD organiseert samen met Family Factory een inspiratiewebinar ‘Alle
ballen in de lucht: Hoedan?!’ op 14 oktober om 20:00 uur.
In de bijlage vindt u hierover meer informatie.

We feliciteren ..…
14
16
22
22
23
NOVEMBER
2
5
5
6
7
9

Lina
Sana
Mitchel
Ricardo
Maisam
Juf Ien
Thaksha
Juf Jopie
Mayla
Aybars
Radinho

The Avengers
Lady Bug en Cat Noir
De super helden
De super helden
The Avengers
Groep
ouderkamer
The Avengers
Lady Bug en Cat Noir
Lady Bug en Cat Noir
The Avengers
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Agenda
Vrij. 9 okt

19 t/m 23 okt

Weekviering verzorgt door de peuter/kleutergroep, groep
3/4, groep 5/6 en de jarige van september krijgen een
verjaardagskaart.
Verlengede schooldag en afsluiting van het project
Kinderboekenweek
Herfstvakantie

Ma. 26 okt

Hoofdluis controle

Ma. 2 nov

MR-OR vergadering

Wo. 4 nov

Nationaal schoolontbijt

Di. 10 nov

Weekviering door groep 7/8 Da Vinci

Wo. 11 nov

Nieuwsbrief 3

Vrij. 16 okt
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