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December 2018 

Beste ouders 
 

 
 

 
 
Berichtje van de leerlingenraad  
Beste ouders/verzorgers 

We hebben met 
alle klassen 
gesproken over 
hoe we het 
pesten kunnen 
stoppen. Niet dat 

er nu veel gepest wordt, maar het kan altijd 
gebeuren. 
We hebben straffen bedacht voor bij de gele 
kaart. 
Hier zijn ze dan de straffen voor het pesten. 
 

* Gele kaart 
* Strafwerk voor na school 
* Na school een uur na blijven 
* Ergens anders zitten 
* Bij de kleuters zetten 
* Alleen in de hoek zitten 
* Tijd om af te koelen 
* Even apart zetten 
* Niet in de kleine pauze naar buiten 

 
De leerkracht bepaalt de straf en brengt de ouders op 
de hoogte. 
Ouders en kind worden uitgenodigd voor een gesprek 
om af te spreken hoe het pesten kan STOPPEN. 
3 keer een gele kaart –> is de volgende een rode 
kaart. 

 
Bericht vanuit de directie: 
Community school; peuter/kleuterklas 
Op 18 december gaat de deur van de peuter/kleuterklas open. De 
pedagogisch medewerker en de leerkracht zullen de kinderen en hun ouders 
ontvangen. Van 9.30-11.00 uur kunnen de kinderen met elkaar en met de 
leerkracht kennismaken. 
Na de kerstvakantie gaan we op dinsdag 8 januari van start. De week ziet er 
voor de 8 peuters en 8 kleuters als volgt uit: 

Deze maand in de Nieuwsbrief: 
• Bericht van de leerlingenraad 

• De directie bericht 

* Community school 

* Ouders helpen hun kinderen 

* Aula 

* Koersplan  

• Kerstviering 

• Laatste nieuws van de OR 

(ouderraad) 

• Hoe en wat in de ouderkamer 

• Bericht van de bibliotheek 

* Uitgelicht voor Jeanne d’Arc 

* Voorleeshalfuurtje 

* Digi-uurtje: Vloggen 

• Vaste rubrieken zoals 

verjaardagen en agenda 

http://www.bsjeannedarc.nl/
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op dinsdag en vrijdagochtend wordt er samen met de kinderen gewerkt aan 
de overstap van peuter naar kleuter, op woensdagochtend komen ook de 
ouders mee en werken ouder en kind samen. 
 
Ouders helpen hun kinderen 
Van succesvolle jongeren horen we dat de hulp en ondersteuning die zij van 
hun ouders hebben gekregen op de basisschool hen heeft geholpen goede 
resultaten te behalen in het voortgezet onderwijs. 
Op onze school kennen we het Educatief Partnerschap. Dat betekent in ieder 
geval dat we drie keer per jaar spreken over hoe u en wij uw kind kunnen 
helpen bij het leren en ontwikkelen. Dat is een mooi begin, maar nog niet 
genoeg. We willen graag met u verder denken en spreken over wat we nog 
meer kunnen doen om onze kinderen te ondersteunen op hun weg naar 
volwassenheid. Heeft u goede ideeën, dan bespreek die met de leerkracht 
of loop gerust binnen bij de directie van de school. Op maandag 14 januari 
om 20.00 uur bent u van harte welkom om naar school te komen en mee te 
denken over Educatief Partnerschap. 
 
Aula 
In de aula staan de nieuwe theater meubels. 4 grote kisten waarin 
muziekinstrumenten en verkleedkleren te vinden zijn. Ook 4 zitbanken die 
passen bij de sfeer van het theater. Iedere week wordt het weer een beetje 
mooier. De kinderen vinden het prachtig en zijn er trots op. Vraag uw kind 
eens om de aula aan u te laten zien. U bent van harte welkom om een kijkje 
te nemen. 
 
Koersplan 
Op 10 december is er een bijeenkomst van het bestuur over de 
toekomstplannen voor de komende vier jaren. Het zogenaamde koersplan. 
Voor onze school gaan meneer Kroon (vader van Tessa uit groep 8), juffrouw 
Annejet en juffrouw Jopie naar  het gesprek. Het conceptplan is bij deze drie 
ter inzage. Als u belangstelling heeft of een opmerking mee wilt geven kunt u 
met één van deze drie mensen hierover in gesprek. 
Van alle 20 scholen van Xpect Primair worden opmerkingen en aanvullingen 
genoteerd en verwerkt in het plan. 
Onze leerlingenraad heeft al een bijdrage geleverd. 
 

Kerstviering 
Op donderdag 20 december vieren we de jaarlijkse Kerstviering. Om 15:00u 

gaan alle kinderen naar huis en om 17:00u 
wordt iedereen weer terug op school 
verwacht. 
Tussen 16:45 en 17:00 uur verwelkomen we 
iedereen via de voordeur van de school. Via 
de poort aan de Le Bourgetstraat is de 
fietsenstalling bereikbaar.  

Daarna hebben we een gezamenlijke viering in de aula. Ook dit jaar willen we 
genieten van hapjes uit alle windstreken en willen u daarom vragen dit in te 
schrijven bij de leerkracht. De lijsten zullen vanaf aanstaande maandag bij de 
klaslokalen hangen. Om 19:00u sluiten we de Kerstviering af en kunt u uw 
kind ophalen in de klas. 
U bent welkom om de viering in de aula bij te wonen. 
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Na de viering gaan de kinderen naar hun klas en kunt u in de aula blijven en 
onder het genot van door u zelfgemaakte hapjes gezellig samen zijn. Vanuit 
de ouderkamer zal voor een drankje gezorgd worden. 
 
Met vriendelijke groet de Kerstcommissie 

 
Bericht van de OR: 
 

orteamjeannedarc@outlook.com 

Wat hebben we toch weer een gezellig sinterklaasfeest achter de rug op 4 
december. Een bezoek van Sinterklaas en zijn Pieten en de heerlijke 
pepernoten en leuke cadeautjes die ze mee gebracht hebben maakte de dag 
heel leuk. Er waren veel blije gezichten en mooie liedjes. 
 
Volgende week, op donderdag 20 december, is het alweer onze kerstviering. 
Samen vieren in de aula en daarna eten voor de kinderen in de klassen. De 
ouders gaan het dan zeker weer zo gezellig hebben samen in de aula. 
Wilt u ook een hapje meenemen voor u kind in de klas en voor de ouders in 
de aula? 
 
Wij van de ouderraad wensen iedereen alvast een gelukkig kerstfeest en een 
geweldig uiteinde en een goed begin. en geniet natuurlijk van de 
kerstvakantie! 
 

Bericht van de Ouderkamer  
Basisschool Jeanne d ‘Arc en Peuterspeelzaal Het zand 

       
 
U bent allen van harte welkom voor een kopje koffie of thee bij de inloop 
vanaf 8:30 uur. 
Daarna vinden wisselende activiteiten plaats. 

❖ 19 december: Kerst in de ouderkamer 
 

Team van basisschool Jeanne d ‘Arc en peuterspeelzaal Het Zand 
Projectmedewerker: Claire  
Intermediairs: Bahriye, Fatima  
Coördinator: Ien 
 

Bericht van de bibliotheek 
 

Uitgelicht voor de leerlingen van Jeanne d’Arc  
(bron: https://www.bibliotheekmb.nl/vest/sant.html ) 
 

https://www.bibliotheekmb.nl/vest/sant.html


 

4 
 

Voorleeshalfuurtje in ’t Sant 
Elke maand wordt er voorgelezen aan peuters en kleuters in Wijkcentrum ’t 
Sant. Van 15.30 tot 16.00 uur zijn kinderen van 2 tot 6 jaar welkom met hun 
(groot) ouders/verzorgers. De volgende voorleeshalfuurtjes zijn op: 
* 12 december 2018  
* 16 januari 2019  
Kosten: gratis  
 
Digi-uurtje Jeugd: Vloggen 
Tijdens het Digi-uurtje in ’t Sant kun je 
kennis maken met nieuwe technieken.  
Wil je meedoen, dan ben je welkom op 
21 december 2018, van 15:30 tot 17:00 
uur. 
Kosten: Gratis  
 

 

    We feliciteren ..…   

IN DECEMBER  

13 Senne  De panters 

15 Dursun  Dolfje weerwolfje 

16 Aryan  Boer Boris 

22 Azat  Kikker in het weiland 

25 Rahmie  Boer Boris 

25 Katerina  Boer Boris 

31 Parrish  Dolfje weerwolfje 

IN JANUARI  

1 Arwa  Kikker in de vijver 

1 Fadwa  Kikker in het weiland 

1 Erfan  De panters 

1 Malak Yahy Boer Boris 

2 Julia  Dolfje weerwolfje 

8 Cengizhan  Kikker in het weiland 

12 Ahmed  Dolfje weerwolfje 

 

Agenda 
 
Vr 14 dec. Weeksluiting door Kikker en zijn vriendjes, Pluk van de 

Petteflet en de Panters 

Vr 14 dec. Laatste inlever dag aanmelding naschoolse activiteiten 

Ma 17 dec.  Weekopening door de Panters 

Di 18 dec. GMR vergadering 

Do 20 dec. Kerstviering van 17:00 uur tot 19:00 uur 

Vr 21 dec. Om 12:15 uur start van de Kerstvakantie 

Ma 7 jan. Hoofdluiscontrole 
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Ma 14 jan. Weekopening met opening schoolthema 

Di 15 jan. Vandaag starten de naschoolse activiteiten 

Ma 21 jan. Weekopening door de Pottertjes 

Di 22 jan. GMR vergadering 

Wo 23 jan. Voorleesactiviteit voor de Peuterspeelzaal en groepen 1/2 

Wo 23 jan. Nieuwsbrief 5 

 
 

 
Het team van basisschool Jeanne d’Arc wenst 
iedereen fijne feestdagen en een goed begin 

van  
 
 

 
 


