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Januari 2019 

Beste ouders 
 

 
 
Bericht vanuit de directie: 
Een heel gelukkig nieuwjaar. 
Namens het team van de Jeanne 'Arcschool 
wens ik u een heel gelukkig nieuwjaar. 
"Mensen zien groeien" is wat we elkaar 
toewensen voor 2019. 
Samen met u gaan we uw kind ook in het 
nieuwe jaar ondersteunen bij zijn groei. 
Tijdens de Kind-Ouder-Leerkracht gesprekken 
in maart hebben we het er zeker over .Als dat 
voor u nog te ver weg is bent u altijd van 
harte welkom om tussendoor binnen te lopen 
om met de leerkracht de groei in ontwikkeling 
van uw kind te bespreken. 
 
Meedenkavond maandag 11 maart 
Op maandag 11 maart nodig ik u van harte uit 
om mee te denken over de ontwikkeling van 
de school. Ook de school zien we graag 
groeien. Groeien in Jenaplan-aanpak. Graag 
wil ik van de ouders weten hoe u die groei 
ziet. 

• Wat moet de school vooral vasthouden 
en waar mogen we nog in ontwikkelen. 

• Wat wilt u als ouder van de school. 
• Waar moet de school uw kind bij helpen. 
• Waar moet de school u als ouder bij helpen. 
• Hoe kunt u de school helpen bij de ondersteuning van uw kind. 

Allemaal vragen die we in een klein uurtje met elkaar gaan bespreken. Om 
20.00 uur staat de koffie klaar. Rond 21.00 uur ronden we het gesprek af. 
Noteer in uw agenda en ben van de partij! 
 
Communityschool; Start pilot peuter-kleutergroep 
Op dinsdag 8 januari is de peuter/kleutergroep van start gegaan. In de 
peuter/kleutergroep is plaats voor 8 peuters en 8 kleuters. 
Er is een kleuterjuf en er is een pedagogisch medewerker aanwezig om de 
kinderen te begeleiden. In de groep werken we extra aan de vaardigheden die 
kinderen nodig hebben om succesvol naar school te gaan. De kinderen komen 
drie ochtenden per week bij elkaar, op dinsdag, woensdag en vrijdag. 

Deze maand in de Nieuwsbrief: 
• De directie bericht 

* Een heel gelukkig nieuwjaar 

* Meedenkavond  

* Community school 

• Informatie over de schoolapp 

• Stamgroepavond voor groep 3/4 

• Bericht van de TSO 

• Laatste nieuws van de OR 

(ouderraad) 

* Op zoek naar nieuwe leden 

* Groepsapp  

• Hoe en wat in de ouderkamer 

• Bericht van de bibliotheek 

* Nationale voorleesdagen 

* Voorleeshalfuurtje in ’t Sant 
* Digi-uurtje Jeugd: Beebot 

• Vaste rubrieken zoals 

verjaardagen en agenda 

http://www.bsjeannedarc.nl/
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Mocht u vragen hebben over de peuter/kleutergroep dan kunt u terecht bij 
juffrouw Jopie. 

 

Informatie over de schoolapp 
Eind januari wordt er een update van de app geplaatst. De voorwaarde van 
Google en Appel zijn gewijzigd. Om gratis van onze app gebruik te blijven 
maken, zal deze op een andere plaats te vinden zijn. U krijgt hier zo spoedig 
mogelijk nadere informatie over. 
 

Stamgroep ouderavond groepen 3/4 
Op maandag 4 februari, van 18:30 tot 19:30 uur, is er voor de ouders en 
leerlingen van de groepen 3/4, Pluk van de petteflet en Boer Boris, een 
stamgroep ouderavond. Het thema is ‘Lezen’ en hoe u uw kind kunt 
ondersteunen in het leerproces.  
 

Bericht van de TSO: 
Met ingang van 1 maart gaat de administratie van het overblijven veranderen. 
Het bijhouden van de strippenkaarten gaan over op een digitaal systeem. De 
betalingen lopen voortaan via de school.  
Dit betekent voor u een kleine verandering.  
Contante betalingen lopen via juffrouw Tonny, betalingen via de bank blijft 
hetzelfde. Juffrouw Tonny is van maandag t/m donderdag aanwezig. 
Uw kind zal geen volle strippenkaarten meer mee krijgen. De informatie over 
uw strippen tegoed blijft ongewijzigd.  
Heb u vragen, kom dan gerust even langs. 
 

Bericht van de OR: 
 

orteamjeannedarc@outlook.com 

Nog steeds zijn wij zoek naar nieuwe ouderraadleden!  
De ouderraad is dringend op zoek naar creatieve, bevlogen ouders die tijd en 
zin hebben om deel te nemen aan de ouderraad.   
Wat houd dat in?   
Ongeveer 5x per jaar vind er op maandagavond van 19:30 tot 21:00 uur een 
vergadering plaats, verder zijn wij de drijvende kracht vanuit de ouders bij de 
organisatie van de activiteiten binnen de school. Dit is altijd samen met een 
leerkracht.   
Heeft u interesse? laat dit dan weten aan een van de huidige  
ouderraadleden (Corina van Esch, Aart Stolte, Michel Verhoeven, 
Marcia van Mourik) of aan Juffrouw Esmé ( groep 7/8) 
 
Groepsapp.  
Heeft u geen tijd voor de ouderraad maar wilt u toch graag meehelpen op 
momenten dat u het uitkomt kunt u zich aansluiten bij onze oudergroepsapp. 
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In deze app word u regelmatig om hulp gevraagd bij de verschillende 
activiteiten binnen de school.  
Wilt u ook graag helpen? Stuur dan een App  met uw naam en naam van uw 
kind en klas van uw kind naar Corina van Esch ( moeder Bart groep 7) of 
spreek haar aan. 06-55571419.  
 

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. 
 

❖ 30 januari: Met de directeur aan tafel 
❖ 6 februari: Groepsinstructie Pyramide en inschrijving Try Out Cultuur 
❖ 13 februari: Bezoek van wijkagente Heidi Crielaard 
❖ 20 februari: Groepsinstructie Pyramide 
❖ 27 februari: Bezoek van medewerkster bibliotheek 

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

Bericht van de bibliotheek 
Nationale voorleesdagen 2019 
Van 23 januari tot en met 2 februari vinden de Nationale 
voorleesdagen weer plaats in Nederland. Hierdoor wordt voorlezen weer even 
extra onder de aandacht gebracht.  
Natuurlijk is voorlezen niet alleen in deze periode leuk, maar het hele jaar 
door!  
Voorlezen is niet alleen leuk en heel gezellig, maar ook nog eens heel 
leerzaam. Voor baby’s, peuters en kleuters, maar zeker ook voor kinderen die 
leren lezen of al heel goed zelf kunnen lezen. Deze kinderen ontdekken door 
het voorlezen boeken en verhalen die ze zelf nog niet goed kunnen lezen. Zie 
hieronder boekentips voor diverse leeftijden: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Peuters en kleuters  Groep 3 t/m 6    Groep 7-8 
 

https://webcat.bibliotheekmb.nl/cgi-bin/momredir.pl?size=300&lid=2018235581;ppn=418130299;isbn=9789024580927;key=2093643;
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Heeft u moeite met de Nederlandse taal? Kies dan eens voor een kijk- en 
zoekboek of een luisterboek van de luisterbieb-app . 
Of ga naar een voorleesuurtje in de bibliotheek. Het eerstvolgende 
voorleesuurtje in ’t Sant is op 13 februari van 15:30 tot 16:00 uur. 
 
Voorleeshalfuurtje in 't Sant 
13 februari 2019, van 15:30 tot 16:00 | de Bibliotheek 't Sant  
Kosten: gratis  
Eens maand op woensdag 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. Dit 
voorleeshalfuurtje wordt verzorgd door de 
Bibliotheek ’t Sant, in samenwerking met 
ContourdeTwern.  

Voorlezen aan kinderen is heel belangrijk. Naast dat het natuurlijk erg gezellig 
is, is het ook van groot belang voor de taalontwikkeling van een kind. 
Kinderen die regelmatig worden voorgelezen hebben namelijk een grotere 
woordenschat. Al in de eerste levensjaren van het kind wordt de basis gelegd 
voor lezen en leesplezier. Kinderen die van jongs af aan zijn voorgelezen, zijn 
later gemotiveerd om zelf te leren lezen. Ze blijken bovendien taalvaardiger te 
zijn, teksten beter te begrijpen en hebben meer succes op school dan 
kinderen die niet of heel weinig zijn voorgelezen. 

Digi-uurtje Jeugd: Beebot 
25 januari 2019, van 15:30 tot 17:30 | Wijkcentrum 't Sant  

Kosten: Gratis  

 
Tijdens het Digiuurtje in ’t Sant kun je 
kennis maken met nieuwe technieken. Dit 
keer gaan we aan de slag met Beebot.  

Wat gaan we doen? 

We gaan aan de slag met BeeBot (programmeren van een robot bijtje). Dit 
keer helemaal in het thema van de Nationale Voorleesdagen en het 
prentenboek van 2019: "Een huis voor Harry".  

Wil je ook meedoen?  
Dat kan! Je bent, na aanmelding, welkom op vrijdag 25 januari in wijkcentrum 
't Sant van 15:30 tot 17:30 uur. De activiteit is geschikt voor kinderen van 4 
tot 7 jaar oud. Aanmelden kan in de Bibliotheek 't Sant of door te mailen 
naar sant@bibliotheekmb.nl. ‘Ik doe mee!’  
Werkt de aanmeldbutton hierboven niet? Meld je dan aan door te mailen naar 
sant@bibliotheekmb.nl.  
 

 

 

 

https://0-6.jeugdbibliotheek.nl/catalogus.catalogus.3.html?q=kijk%20en%20zoekboek&d=dcterms%3Asubject%7CZoekboeken&d=dcterms%3Asubject%7CZoekplatenboeken
https://0-6.jeugdbibliotheek.nl/catalogus.catalogus.3.html?q=kijk%20en%20zoekboek&d=dcterms%3Asubject%7CZoekboeken&d=dcterms%3Asubject%7CZoekplatenboeken
https://0-6.jeugdbibliotheek.nl/lezen/luisterbieb.html
https://www.bibliotheekmb.nl/nationalevoorleesdagen.html
mailto:sant@bibliotheekmb.nl
mailto:sant@bibliotheekmb.nl
mailto:sant@bibliotheekmb.nl
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    We feliciteren ..…   

IN JANUARI  

23 Li Yi  Dolfje weerwolfje 

23 Arsema  De pottertjes 

23 Justin  Boer Boris 

25 Ashley  Dolfje weerwolfje 

29 Raydjen  De pottertjes 

30 Enes  Dolfje weerwolfje 

31 Ferdy Kikker in het weiland 

IN FEBRUARI  

1 Ceylin  Boer Boris 

2 Cengizhan) Dolfje weerwolfje 

3 Manon  Kikker in het weiland 

5 Dylan  Dolfje weerwolfje 

5 Ziya  Kikker in de vijver 

5 Timme  De pottertjes 

7 Lishany  Pluk van de petteflet 

15 Nazik  Dolfje weerwolfje 

15 Emir  Pluk van de petteflet 

21 Rama  Pluk van de petteflet 

22 Kai  Dolfje weerwolfje 

24 Szymon  Pluk van de petteflet 

26 Saami  De pottertjes 

 
Agenda 
 
Di. 29 jan. MR-vergadering 

Vr. 1 febr.  Weeksluiting door Boer Boris, Dolfje weerwolfje en de 
Panters 

Ma. 4 febr. Stamgroep ouderavond groepen 3/4 

Ma. 11 febr. Weelopening door Pluk van de petteflet 

Di. 19 febr. GMR-vergadering 

Vr. 22 febr. Weeksluiting door Kikker, Pluk van de petteflet en de 
Pottertjes 

Ma. 25 febr. Weekopening door Boer Boris 

Wo. 27 febr. Nieuwsbrief 6 

 


