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Beste ouders

Bericht vanuit de directie.
❖ Personeel

Deze maand in de Nieuwsbrief:
• De directie bericht
* Personeel
* Samenwerking kinderopvang
* Lestijden
* Community school
* ruiltafel
• Schoolfoto’s
• Kerstviering
• Try out cultuur
• Laatste nieuws van de ouderraad
• Hoe en wat in de ouderkamer
• Bericht van de Sport BSO
• Vaste rubrieken zoals verjaardagen
en agenda

Mensen Zien Groeien is ons motto. Dat
betekent dat ook leerkrachten groeien. Vanuit
persoonlijke groei en ontwikkeling hebben
twee van onze leerkrachten besloten hun
vleugels uit te slaan.
Juffrouw Natasja gaat per 1-1-2020 in het
SBO werken en juffrouw Michelle gaat aan de
slag op een andere school van Xpect Primair.
We danken hen hartelijk voor alles wat zij voor
u en uw kinderen gedaan hebben en wensen
hen veel geluk en verdere groei toe.
Juffrouw Marieke Koeleman zal de taken van
juj Natasja en juf Michelle overnemen. Voor de kerstvakantie komt zij een
keer naar school om met de kinderen kennis te maken.
Op vrijdag 20 december nemen we, met een viering in de aula, afscheid van
juf Natasja en juf Michelle. Vanaf half 12 bent u als ouders van harte
welkom. Vanaf 12 uur is de mogelijkheid om persoonlijk afscheid te nemen.

❖ Samenwerking organisatie voor Kinderdagopvang

Op 3 december heeft u allen een brief ontvangen over het beëindigen van
de samenwerking met Kinderstad voor wat betreft de Peuteropvang.
Vanwege verschil in visie gaan we op zoek naar een nieuwe partner. Zodra
we weten welke organisatie vanaf augustus 2020 in onze school zit laten we
u dit weten.
U kunt uw kind gewoon hier laten zitten. Kinderstad heeft laten weten tot
einde schooljaar van de ruimte voor kinderdagopvang gebruik te willen
maken voor het Peuterwerk van 2-4 jaar.
Ondertussen heb ik begrepen dat er geen nieuwe kinderen op deze locatie
worden geplaatst.
Dus, tot de zomervakantie kan uw kind bij Kinderstad/peuterwerk locatie 't
Zand blijven als hij/zij hier al zit. Na de zomervakantie zal er een andere
organisatie op onze locatie zijn en kan uw kind hier nog steeds naar het
peuterwerk. De peuter/kleutergroep zal een vast onderdeel van ons aanbod
worden.
Wilt u uw kind tussen januari en juli 2020 op een peuterspeelzaal plaatsen
dan zult u tijdelijk even gebruik moeten maken van een andere voorzien.
De meest dichtbijgelegen voorzieningen zijn de kinderdagopvang van Alles
Kidz aan de Westertorenlaan en basisschool Hubertus aan de Jagerslaan.
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❖ Lestijden
Het lestijden- en pauzerooster wordt jaarlijks vastgesteld door de
Medezeggenschapsraad.
Verschillende ouders hebben gevraagd of het mogelijk is een continurooster
in te voeren. Ik heb deze vraag voorgelegd aan de medezeggenschapsraad.
Op 16 december praten we hier met elkaar over verder. Via deze nieuwsbrief
hoort u van de medezeggenschapsraad wat zij met uw vraag gaan doen.
❖ Community School
De community is groeiende. Je hoort het en je voelt het. Wat bedoelen we
dan? We werken steeds meer samen om een goede sfeer op school te
bouwen van begrip en elkaar helpen. Dat doen we omdat het fijn voelt en
omdat het een goed voorbeeld is voor onze kinderen. Kinderen ervaren deze
sfeer heel zuiver.
Vanuit een veilige sfeer kun je goed leren. Leren is spannend, want je gaat
dingen doen die je nog niet kunt. Er is vertrouwen in jezelf en de ander voor
nodig om nieuwe stappen te gaan maken. En zo is het cirkeltje weer rond.
Dank u voor uw inzet!

Ruiltafel
Je hebt weleens goede spullen over. Je kind is uit de schoenen gegroeid of
er staat een spelletje in de kast dat niet meer gebruikt wordt maar nog mooi
is. U zou het kunnen weggooien maar u kunt het ook naar school brengen.
De spullen worden achter in de gang bij de teamkamer gezet. Op de
ruiltafel.
U mag daar spulletjes van meenemen die u kunt gebruiken of neerzetten
voor anderen om mee te nemen.

Schoolfoto’s
De schoolfotograaf heeft de schoolfoto’s inmiddels online gezet. Uw kind
krijgt vandaag de fotokaart mee naar huis met inlogcodes voor de website,
schoolkidsfotografie.nl.
U kunt via de webshop schoolkids foto’s (bij)bestellen als u dat wilt.

Kerstviering
Op donderdag 19 december vieren we de jaarlijkse Kerstviering. Op die dag
gaan alle kinderen de hele dag naar school: ochtend en middag. Om 15:00u
gaan alle kinderen naar huis en om 17:00u wordt iedereen weer terug op
school verwacht.
De inloop zal tussen 16:45u en 17:00u zijn. De kinderen zijn welkom via de
voordeur van de school. Daarna hebben we een gezamenlijke viering in de
aula. Ook dit jaar willen we genieten van hapjes uit alle windstreken en
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willen u daarom vragen dit in te schrijven bij de leerkracht. De lijsten zullen
vanaf aanstaande maandag bij de klaslokalen hangen. Om 19:00u zal de
Kerstviering afgelopen zijn en kunt u uw kind ophalen in de klas. De
achterpoort aan de gym zijde is dan open.
U bent welkom om de viering in de aula bij te wonen.
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. Graag
vragen we ú (extra) om zelf wat lekkers mee te nemen om tijdens het
‘knutsel-kerst-activiteit’ te kunnen smikkelen.
Dit jaar vragen we u óók om de kinderen bakjes mee te laten nemen,
zodat restjes meegenomen kunnen worden.
Vanuit de ouderraad zal voor een drankje gezorgd worden.
Met vriendelijke groet de Kerstcommissie

Try Out Cultuur,
Het is bijna weer zover, het door de gemeente Tilburg georganiseerde
project Try Out Cultuur 2020, staat in de startblokken. Op dit moment is de
organisatie druk bezig met de voorbereidingen.
Begin februari worden boekjes op onze school uitgedeeld, waarna u voor de
kinderen via de website kunt inschrijven voor verschillende
kennismakingslessen en clinics.

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.
*
*
*
*

Woensdag 18 december: Kerstviering
Woensdag 8 januari: Bibliotheekbezoek kleuters peuters ouders en
groepsinstructie peuters en kleuters
Woensdag 15 januari: Groepsinstructie 3 en 4 en
aansluitend de jeugdverpleegkundige Annie Wijffels
Woensdag 22 januari: Voorleesdagen met Antoinette
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Team van Jenaplanbasisschool Jeanne d ‘Arc en peuterspeelzaal Het Zand
Projectmedewerker: Claire
Intermediairs: Bahriye, Fatima
Coördinator: Ien

Sport BSO Pellikaan
Achter de schermen bij Pellikaan is de afgelopen
maanden hard gewerkt aan een vernieuwde Sport
BSO en wat zijn we trots op het eindresultaat! De
GGD heeft de inspectie inmiddels uitgevoerd en vanaf
2 januari zijn we open en kunnen kinderen gaan sporten en bewegen na
school. We maken gebruik van de tennisbanen (binnen en buiten),
padelbanen, squashbanen en andere faciliteiten van Club Pellikaan. Maar we
gaan ook de bossen in en lekker buiten spelen in de speeltuin. We halen
kinderen gratis op van scholen in Tilburg-West, Oud-Noord, Loon op Zand en
Kaatsheuvel.
Contact
Lijkt je dit wel iets? Op onze website kun je alvast de
foto’s en video bekijken en vraag je ook meteen een
rondleiding aan: www.kinderstadtilburg.nl/pellikaan
Voor meer informatie kun je contact opnemen met:
Jurgen Wens
Directeur Sport BSO Pellikaan
06-83201836
j.wens@kinderstadtilburg.nl

We feliciteren ..…
IN DECEMBER
15
16
22
25
25
25
31
31
IN JANUARI
1
1
1
1
2
4
8
12

Dursun
Aryan
Azat
Rahmie
Katerina
Collin
Emma
Parrish

De
De
De
De
De
De
De
De

Draken
heksen en tovenaars
Hansjes en Grietjes
heksen en tovenaars
heksen en tovenaars
Kabouters
Kabouters
Vuurvogels

Arwa
Fadwa
Erfan
Malak
Julia
Noah
Cengizhan
Ahmad

De
De
De
De
De
De
De
De

Kabouters
Dwergen
Vuurvogels
heksen en tovenaars
Draken
Kabouters
Hansjes en Grietjes
Draken
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Agenda
Vr 13 dec
Ma 16 dec

Weeksluiting door de kabouters, de Hansjes en de
Grietjes, de Heksen en de Tovenaars en de jarige in
december krijgen een verjaardagskaart.
Weekopening door de Dwergen

Ma 16 dec

OR-MR vergadering

Do 19 dec

Kerstviering tussen 17:00 en 19:00 uur

Vr 20 dec
Ma 6 jan

Start van de kerstvakantie om 12:15 uur tot maandag
6 januari
Hoofdluiscontrole

Wo 22 jan
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Het hele team wenst u fijne feestdagen en een goed
begin van
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