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Beste ouders 
 

 
 
 
 

Bericht vanuit de directie 
 
De Arc en Jeanne 
We zijn erg blij met de samenwerking met 
Human Kind. Zowel in de groepen als “in het 
kantoor” weten we elkaar goed te vinden. We 
werken vanuit dezelfde opvattingen wat goed 
is voor kinderen. Dat praat gemakkelijk en 
levert een goede dynamiek op. We zien blije 
snoetjes. Kinderen leren in de peutergroep, in 
de peuter/kleutergroep of in stamgroep 1 /2. 
Het is maar net waar zij het beste op hun plek 
zijn. De leerkrachten, pedagogisch 
medewerkers en stagiaires zetten zich 
allemaal in voor hetzelfde “kinderen zien groeien”.  
 
Nieuwe website 
Er is een nieuwe website in de maak. Op deze website zal de informatie 
overzichtelijk en meer naar deze tijd weergegeven worden. Er zijn diverse 
filmpjes gemaakt. Ook deze zult u kunnen bewonderen. We werken hard om 
de website in januari aan u te kunnen presenteren. 
 
Corona 

Er zijn prachtige afbeeldingen te vinden van Corona. 
Toch blijft het een vervelend ding. Met regelmaat laten 
personeelsleden en ouders zich testen. Het aantal 
besmettingen geef ik iedere week aan u door. Voor 
zover ik het kan overzien houdt iedereen zich goed aan 
de afspraken; 

* Thuisblijven bij klachten 
* 1,5 meter aftand 
* Niesen in de ellenboog 
* Papieren zakdoekjes gebruiken 
* Regelmatig handen wassen. 
Het vaccin lijkt in aantocht. Het zou mooi zijn als we hier gebruik van kunnen 
maken en het virus definitief achter ons laten. Blijf allen gezond en houd vol. 
 

 

Deze maand in de Nieuwsbrief: 

• De directie bericht 

* De Arc en Jeanne 

* Nieuwe website 

* Corana 

• Schoolmelk 

• Schoolfruit 

• Sinterklaas  

• Bericht van de MR. 

• Hoe en wat in de ouderkamer 

• Bericht van peuteropvang De Arc 
* Nieuw teamlid stelt zich voor 

• Vaste rubrieken zoals verjaardagen 
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Schoolmelk  
 

Onze school is geselecteerd voor deelname aan de pilot 
gratis Schoolmelk. Het wordt ons aangeboden door 
FrieslandCampina en de Europese Unie. 

De pilot is vanaf 2 november t/m 9 april.  
Gedurende deze 20 weken leveren zij voor de gehele 
school voor 2 dagen per week gratis zuivel in 
grootverpakkingen.  
De zuivel varieert van halfvolle melk en karnemelk in de ene week tot yoghurt 
in de andere week. De school gaat op dinsdag en donderdag de zuivel 
aanbieden. 
Wij vragen u zo snel mogelijk aan de leerkracht door te geven of u 
kind een melkallergie heeft, dan kunnen we daar rekening mee 
houden.  

 
Schoolfruit  
 

Onze school kan dit jaar weer meedoen met het Europees 
schoolfruit en groente programma. Het programma loopt 
van 9 november t/m 16 april.   
Dit houdt in dat gedurende een periode van 20 weken, drie 
dagen per week op woensdag, donderdag en vrijdag, uw 
kinderen op school fruit of groente krijgen 
aangeboden. Meer informatie kunt u vinden op 
www.euschoolfruit.nl Hier kunt u zich ook aanmelden op de 

schoolfruitnieuwsbrief. 
Uw kind hoeft, in die periode, alleen op maandag en dinsdag fruit mee te 
nemen van thuis.  
Wij vragen u zo snel mogelijk aan de leerkracht door te geven of u 
kind een allergie voor bepaalde groente of fruit heeft, dan kunnen 
we daar rekening mee houden.  
  

Sinterklaas 
 

We hebben inmiddels contact gehad met de 
Sint. Het is gelukkig in de coronatijd toch 
mogelijk om onze school te bezoeken, echter 
iets anders dan we gewend zijn.  
Gezien de maatregelen komt hij niet in de 
groepen, maar alleen in het theater en kunnen 
de kinderen naar hem toe komen.  
Het bezoek zal, anders dan in de kalender gemeld, op 
donderdagochtend 3 december zijn. 
 
Bericht van de MR 
 

Maandag 2 november was een vergadering van de MR-leden. Er is o.a. 
gesproken over het Omgangsmanifest en de Ontwikkeling Community 
School. 
U kunt de notulen van de MR-vergadering lezen via de schoolapp. Ga 
hiervoor na opening van de app naar de tegel “MR”. 

http://www.euschoolfruit.nl/
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Bericht van de Ouderkamer  
 
Basisschool Jeanne d ‘Arc en Peuteropvang De Arc (onderdeel van 
Humankind) 

 

     
  
Helaas kunnen we door het coronavirus voorlopig geen open inloop of 
themabijeenkomsten voor grote groepen ouders organiseren in de 
ouderkamer. 
Wij vinden dat erg jammer en ook van ouders horen wij dat zij het contact in 
de ouderkamer missen. 
Natuurlijk gaan we wanneer dat weer kan met kleine groepjes ouders in de 
ouderkamer de groepsinstructies voor VVE THUIS doen zodat u de materialen 
in ontvangst kunt nemen om thuis samen met uw kind te kunnen gebruiken. 
We willen daarnaast ook nog iets anders uitproberen:  Online ouder 
bijeenkomsten via TEAMS! 
 
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 peuteropvang De Arc 
 
Nieuw teamlid stelt zich voor 

Hallo allemaal.  
 
Ik ben Tessa Schoutens. Ik woon met mijn gezin in Tilburg in de 
Reeshof Ik heb 2 zonen van 13 en 9 jaar. Ik werk al 20 jaar in de 
kinderopvang en doe dat nog steeds met heel veel plezier. Ik vind het 
leuk om Kinderen zo op een leuke en speelse manier voor te bereiden 
op de “grote mensen wereld”. Vanaf 1 december kom ik gezellig 
werken bij de Communityschool bij peuteropvang De Arc en heb er erg 
veel zin in.  
In mijn vrije tijd onderneem ik graag dingen met mijn gezin heerlijk 
naar het bos of lekker een filmpje pakken. Ook sport ik graag in de 
buitenlucht, heerlijk om mijn energie kwijt te kunnen tijdens een lesje 
Bootcamp.  
 
Tot snel Groetjes Tessa 
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    We feliciteren ..…   

NOVEMBER   Groep 

12 Juf Tessa Het wonderteam 

18 Amber  Lady Bug en Cat Noir 

19 Fadl  The Avengers 

DECEMBER   Groep 

1 Mevlut  Lady Bug en Cat Noir 

5 Rayaan  De super helden 

 
 
Agenda 
 

Vrij. 20 nov Weekviering door groep 1/2, groep 4/5, groep 7/8 en de 
jarige van november krijgen een verjaardagskaart. 
 

Di. 1 dec Weekviering door groep 3/4. 
 

Do. 3 dec Sinterklaasviering  
 

Woe. 9 dec Nieuwsbrief 4 
 

 


