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April 2019 

Beste ouders 

 
 
 

Tentoonstelling in de LocHal 
Tijdens de viering van het lentefeest ter 
gelegenheid van het 60 jaar bestaan van de 

Stichting 
Xpectprimair, hebben 
alle leerlingen 
gewerkt aan mooie 
kunstwerken. Deze 
kunstwerken zijn van 
28 maart tot en met 5 
mei tentoongesteld in 
de LOC-hal aan de 
Burgemeester 
Brokxlaan. U bent van 
harte welkom en de 
toegang is gratis. 

 

Nieuws over het personeel 
• Na de meivakantie zal juffrouw Michelle met zwangerschapsverlof 

gaan. Zij zal vervangen worden door juffrouw Roos op dinsdag-
woensdag-donderdag op vrijdag. Voor de maandag zijn we nog op 
zoek naar een oplossing.  

• De verwachting is dat juffrouw Annejet op 17 juni met 
zwangerschapsverlof gaat. Zij wordt op maandag en dinsdag 
vervangen door juffrouw Suk-Jing en op woensdag-donderdag-vrijdag 
door juffrouw Thecla. 

• Juffrouw Micky gaat vanaf de meivakantie de hele week in haar groep 
werken. 

• Er is nog een vacature voor maandag in groep 5/6, donderdag 
ondersteuning en vrijdag in groep 3/4 bij juf Miriam. Zodra we weten 
wie dit gaat invullen laten we het aan u weten. 

 

Gevonden voorwerpen. 
Er staat weer een volle zak gevonden voorwerpen bij de administratie. Is uw 
kind iets kwijt, kom dan even snuffelen. De gevonden voorwerpen zullen tot 
volgende week woensdag blijven staan, daarna worden ze opgeruimd. 
 

Afval scheiding en textielinzameling 
De leerlingenraad wil zich inzetten om het afval scheiden beter vorm te geven 
op school. Daarom doen we mee aan een actie van de gemeente waarbij we 
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naast papier ook plastic en kleding gaan scheiden. Op donderdag 4 april komt 
er een vuilniswagen. Alle kinderen gaan daar een kijkje nemen.  
Deze week komen de containers en kunnen we starten met het beter scheiden 
van afval. 
 
Er is een Textielactie van 13 tot 20 mei. U kunt dan oude kleding inleveren. 
Voor elke kilo krijgt de school een bedrag. Het opgehaalde bedrag gaan we in 
overleg met de leerlingenraad inzetten voor een beter milieu. 
 

Schoolproject Mens en Milieu. 
Op maandag 13 mei starten we het laatste schoolproject van dit schooljaar. 
Tijdens dit project krijgt de afvalscheiding natuurlijk ruime aandacht. 
Aan het schoolproject zijn weer leuke naschoolse activiteiten verbonden. 
De kinderen krijgen a.s. maandag 8 april het programmaboekje voor deze 
activiteiten mee, uiterlijk maandag 15 april dienen de aanmeldingen binnen te 
zijn. We rekenen op een grote deelname. 
 

Bloemenactie 
De jaarlijkse bloemenactie staat weer voor de deur. 
Vorig jaar ging de opbrengst van de actie naar de aanschaf van onze 
stormbaan, waar we al regelmatig gebruik van hebben gemaakt.  
Maandag krijgen de leerlingen allemaal een lijst mee naar huis waarop ze de 
bestellingen kunnen noteren. 
Woensdag 8 mei zullen de bloemen uitgedeeld worden op school zodat ze bij 
de mensen bezorgd kunnen worden.  
 
De opbrengst van de bloemenactie is dit jaar voor het schoolreisje. Dit jaar 
gaan we met de hele school op schoolreis. Voor de meivakantie krijgt u hier 
nog meer informatie over.  

 
Evaluatie van de meedenk avond en de meedenk ochtend voor 
ouders. 
Op maandagavond 11 maart tijdens een ouderavond en op woensdagochtend 
13 maart tijdens de ouderkamerbijeenkomst zijn er een aantal ouders geweest 
die hebben meegedacht over de koers die we de komende vier jaren graag 
voor Jeanne d’Arc willen gaan uitzetten. Ouders werden uitgenodigd met elkaar 
en de aanwezige teamleden in gesprek te gaan aan de hand van een aantal 
stellingen. Hieronder een samenvatting van wat de ouders belangrijk vinden. 
 
Wat willen we niet meer doen 
Niet over elkaar praten maar met elkaar.  
Je mening voor je houden of kritiek uiten op een plek waar dat niet hoort 
Klagende ouders aan de poort. 
Ouders niet te laat informeren over belangrijke zaken of te laat om hulp vragen. 
Pestgedrag of schelden. 
Te veel wisselingen van leerkrachten in 1 schooljaar. 
RT en IB gebruiken voor vervanging. 
Te late communicatie rondom naschoolse activiteiten.  
 
Waar moeten we vooral mee doorgaan 
Zoals het nu gaat is het prima, dus vooral zo doorgaan! 
Stamgroepen en Jenaplan doorzetten. 
Samenwerken met verschillende leeftijden. 
Groep overstijgende activiteiten. 
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Naast gebruik van ICT tijdens de lessen ook nog klassiek les blijven geven. 
Uitleg geven waar nodig, lesgeven op eigen niveau van de leerling. 
Persoonlijke aandacht voor ieder kind. 
Alle kinderen krijgen bij binnenkomst een hand. 
De open houding van het team en de directie, zij zijn heel benaderbaar. 
Laagdrempeligheid. 
Meedenkavonden en meedenkochtenden voor ouders.  
De ouderkamer en betrokkenheid van ouders bij de school. 
Het aanbod van thema bijeenkomsten op woensdag in de ouderkamer. 
Samenwerking tussen de peuterspeelzaal en de school. 
Peuter kleutergroep en de extra aandacht voor de taal. 
Samen zijn, betrokkenheid. 
De VVE groepsinstructies in de ouderkamer. 
Ouder / kind/ leerkracht gesprekken. 
Naschoolse activiteiten/keuze-uren waarbij leerlingen inbreng hebben. 
Kinderen van de bovenbouw mee laten beslissen over de bestemming van het 
uitje in de feestweek. 
Buitenschoolse sport / activiteiten. 
Vieringen. 
 
Wat moeten we ook gaan doen 
Ook voor leerlingen meedenk momenten organiseren. 
School beter schoonmaken ( toiletten ruiken niet fris). 
Het eerste rapport eerder in het schooljaar meegeven ( niet pas in maart). 
De leerkrachten moeten vooral goed ( blijven) kijken naar wat een kind nodig 
heeft. 
Educatief partnerschap uitbreiden en ouderkamer verder ontwikkelen. 
Ook materalen om thuis te gebruiken meegeven aan ouders van de hogere 
groepen. ( niet meer alleen voor ouders van peuters en kleuters). 
Hulp van ouders voor school uitbreiden ( hulpouders). Aanspreken van en door 
ouders.  
Bij korte activiteiten ouders vragen. 
Terugkoppelen van de uitkomsten van de meedenkavond of meedenkochtend 
naar andere ouders. 
Uitbreiden vieringen. 
Ook de wat verlegen kinderen stimuleren om zo nu en dan op te treden tijdens 
vieringen zodat alle kinderen een keer in de spotlights staan. 
Meer spelmaterialen voor buiten aanschaffen.  
Samen voetballen in plaats van alleen met de stamgroepen. 
Meer aandacht voor overblijf. 
Samenwerking overblijfouders en ouders / leerkrachten. 
Externe partners voor kinderen in de school halen. 
Verkeersexamen in de praktijk.  
Zwemles. 
Milieubewust zijn.  
Meer knutselen en projecten. 
Uitbreiden van naschoolse activiteiten. 
 
En wat kan beter 
Gekozen maatregelen consequent doorvoeren. Als voorbeeld werd genoemd de 
afspraken rondom de gezonde school maar ook afspraken rondom belonen en 
straf. 
Goede afspraken rondom het overblijven. 
Meer keuzetaken in het weekplan. 
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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 10 april Groepsinstructie Piramide 
❖ Woensdag 17 april Creatieve workshop 
❖ Woensdag 8 mei Met de directie aan tafel 
❖  Woensdag 15 mei Groepsinstructie Piramide 
❖ Woensdag 22 mei Informatie Jeugdtandverzorging 

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

 
 

 

    We feliciteren ..…   

IN APRIL  

5 Igan Rex  Boer Boris 

8 Moesen  Dolfje weerwolfje 

11 Ecrin  Pluk van de petteflet 

11 Max  Boer Boris 

18 Hajar  Dolfje weerwolfje 

22 Tymek  De panters 

26 Papazed  De panters 

28 Sem  Dolfje weerwolfje 

IN MEI    

5 Noel  Kikker in de vijver 

7 Ömer  De panters 

8 Meneer Roel  

9 Jagoda  Kikker in het weiland 

12 Nilay  De panters 

17 Juffrouw Miriam Pluk van de petteflet 

18 Lian  De pottertjes 

21 Marciano  Pluk van de petteflet 

22 Juffrouw Jitske Kikker in de vijver 

22 Dilan  De pottertjes 
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Agenda 
 
Do 4 april Gastlessen over afvalscheiding door de BAT 

Vrij 5 april Weeksluiting door kikker en zijn vriendjes, Pluk van de 
petteflet en de Panters 

Ma 8 april Weekopening door de Pottertjes 

Vrij 12 april Koningsspelen 

Do 18 april Dansjesmiddag voor groep 1 t/m 4 

Vrij 19 april  Kijkdag  

Vrij 19 april  Weeksluiting door boer Boris, Dolfje weerwolfje en de 
Pottertjes 

Vrij 19 april Om 12:15 uur Meivakantie tot maandag 6 mei 

Zo 21 en  
Ma 22 april 

 
Ma 6 mei Hoofdluiscontrole  

Ma 13 mei Weekopening: start van het 3e schoolthema 

Di 14 mei Leerlingenraad 

Di 14 mei MR-vergadering 

Ma 20 mei Weekopening door Dolfje weerwolfje 

Di 21 mei GMR-vergadering 

Wo 22 mei Nieuwsbrief 8 

 


