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Beste ouders

Bericht vanuit de directie.

❖ De voorbereidingen voor volgend
schooljaar zijn alweer in volle gang.
Onderstaand krijgt u de informatie die
we al hebben. We weten nog niet
precies welke maatregelen vanuit het
Corona-virus ook volgend schooljaar
nog van kracht zijn. Zodra we daar
duidelijkheid over hebben nemen we
dat mee in onze voorbereidingen.

Deze maand in de Nieuwsbrief:
➢ De directie bericht
➢ Wereldfeest
➢ Coronacrisis
➢ Human Kind stelt zich voor
➢ IVF oudernatuurcursus Tilburg
➢ Schiphollaan volgende fase
➢ Groepen volgend schooljaar
➢ Vakanties en vrije dagen schooljaar
2020-2021
➢ Hoe en wat in de ouderkamer
➢ Vaste rubrieken zoals verjaardagen
en agenda

❖ Meneer Roel is op maandag 11 mei de
trotse vader geworden van Lise. Lise is
om 7.15 uur geboren. Zij woog 4290
gram. Met moeder en kind gaat alles prima.
We wensen dit jonge gezin veel levensgeluk en een goede gezondheid
toe.

Wereldfeest jaartje doorgeschoven.
We waren volop bezig met de voorbereidingen voor een Wereldfeest, totdat
Corona ons land in waaide. Helaas kan het feest dit schooljaar geen doorgang
vinden. We schuiven het een jaartje door en gaan volgend jaar verder met de
voorbereidingen waar we gebleven waren.

Coronacrisis
Als gevolg van de coronacrisis komen alle bijeenkomsten waarbij ouders
betrokken zijn te vervallen. Denk daarbij aan o.a. weekopeningen en
weeksluitingen.
De rapportgesprekken in juni zullen digitaal/telefonisch plaats vinden.
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Human Kind stelt zich voor.
Welkom bij Peuteropvang De Arc
❖ Na de zomervakantie is het zover!
In augustus opent Humankind Peuteropvang De Arc haar deuren in ons
gebouw. De Arc is een heerlijke plek voor alle kinderen van 2-4 jaar. Het
maakt niet uit of je als ouder werkt of niet. Tegen een minimale vergoeding
kan je kind minimaal twee en vaak zelfs drie dagdelen van 5,5 uur terecht
bij De Arc.
❖ Goed voor je kind
Peuters zijn nieuwsgierig. Stap voor stap gaat er een wereld voor ze open.
Springen, klimmen, klauteren, ravotten. Peuters leren door te spelen en
ontdekken steeds nieuw dingen. In het eigen tempo. Op de eigen manier.
Want ieder kind is anders. Wij bieden
allerlei activiteiten aan om je peuter op
zijn of haar ontdekkingsreis te stimuleren,
op onze locatie, maar ook daarbuiten. De
buurt, school, sportvereniging,
muziekschool, bibliotheek en meer. Samen
brood halen bij de bakker om de hoek of
een uitstapje maken naar het Wandelbos.
❖ Extra’s
Alle peuters bij Peuteropvang De Arc volgen de Vroeg- en Voorschoolse
Educatie (VVE), met de methode Uk & Puk. Ze krijgen op een pedagogisch
onderbouwde manier allerlei activiteiten aangeboden, om ze optimaal in
hun ontwikkeling te ondersteunen. Peuterplezier gegarandeerd! Kinderen
met een VVE-indicatie zijn welkom om gratis een derde dagdeel te volgen.
Op de peuteropvang raakt je kind er ook langzaam aan gewend naar de
basisschool te gaan. Peuteropvang, kinderopvang, basisschool en andere
dienstverleners in het pand vormen één laagdrempelig geheel. Zij delen
kennis en ervaring, maken gebruik van elkaars expertise en werken
intensief samen. Een groot voordeel van de Community School is dat op
deze manier een doorgaande leerlijn ontstaat van 2-12 jaar. Van jongs af
aan zien kinderen dezelfde gezichten: medewerkers en hun eigen
vriend(inn)en. Dit maakt de overgang wel zo soepel.
❖ Welkom!
Bij Peuteropvang De Arc is altijd wat te beleven voor je kind. Meer weten
of aanmelden? Of wil je exact weten wat de kosten zijn in jouw situatie?
Saskia Brock, locatiemanager Humankind, helpt je graag!
Bel of mail haar via 06 131 301 98 of saskiabrock@humankind.nl.
Of bel gerust de klantenservice op nummer 073 711 94 00.

IVN natuuroudercursus Tilburg

Vanuit het IVN Tilburg vinden we het belangrijk dat kinderen niet alleen in de
klas, maar ook daarbuiten kennis kunnen maken met de natuur.
Om dit te stimuleren hebben we najaar 2019 in Tilburg een eerste
Natuuroudercursus georganiseerd.
Dit is een korte gratis cursus voor ouders/ grootouders die zich willen inzetten
voor het natuuronderwijs op de basisscholen. Tijdens de cursus lopen we met
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de deelnemers diverse mogelijkheden door voor de organisatie en uitvoering
van natuurlessen buiten de klas.
Hierdoor kunt u een waardevolle ondersteuning bieden aan de leraren bij de
uitvoering van het natuuronderwijs.
U vindt meer informatie over deze cursus in de bijlage van deze Nieuwsbrief.

Schiphollaan volgende fase.
DE OPENING IS NABIJ! KOM KIJKEN.
Ook de opening van "het huis van de wijk" in de Schiphollaan heeft vertraging
opgelopen door Corona.
Kleine groepjes werkmannen en vrijwilligers hebben de aanpassingen gedaan
en de binnenruimte gebruiksklaar gemaakt.
We mogen er echter nog geen gebruik van
maken.
Wat we al wel kunnen doen is het binnenplein
gaan inrichten.
Het idee is om aan de bewoners van de wijk, dus
zeker ook de ouders en kinderen van de school te
vragen wat zij graag zouden willen zien op het
plein. Er is al een groep van vrijwilligers van wie
de handen jeuken om uw ideeën mee te helpen
realiseren.
U wordt van harte uitgenodigd om te komen kijken en uw ideeën te geven
op 4, 8, 11 of 15 juni tussen 14.30-15.30 uur. U kunt dan ook een
raambezoek brengen aan het gebouw.

Groepen volgend schooljaar
We gaan volgend jaar werken met van alles 1 groep;
Peuter/kleuter groep, groep 1/2, groep 3/4, groep 4/5, groep 5/6, groep 7/8.
De bezetting zal als volgt zijn;
* Peuter/kleutergroep
juffrouw Tessa
* groep 1/2
juffrouw Jolanda
*
groep 3/4
juffrouw Miriam en juffrouw Roos
*
groep 4/5
juffrouw Annejet en juffrouw Micky
*
groep 5/6
juffrouw Roos en juffrouw Micky
* groep 7/8
juffrouw Esmé
Ondersteuning van juffrouw Mudassar en juffrouw Célia.
Bij toename van het aantal kleuters zal er een instroomgroep gestart worden.
Mocht u vragen of opmerkingen hebben over de groepsindeling dan kunt u
zich wenden tot de stamgroepleider van uw kind of tot Jopie de Bruin.

Vakanties en vrije dagen schooljaar 2020-2021:
❖ vakanties
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
2e Paasdag
Koningsdag
Meivakantie
2e Pinksterdag
Zomervakantie

❖

19-oktober t/m 23-oktober-2020
21-december-2020 t/m 4-januari-2021
15-februari t/m 19-februari-20201
5-april-2021
27-april 2021
3-mei t/m 14-mei-2021
24-mei-2021
26-juli t/m 3-september-20201

Xpect Primair studiedag

Maandag 1 maart 2021. De kinderen zijn vrij.
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❖ Verlengde schooldagen (continurooster van 8:30 tot 14:00 uur)
Vrijdag 16 oktober 2020 herfstviering
Vrijdag 5 februari 2021 knutseldag in het teken van carnaval
Vrijdag 23 april 2021
koningsspelen

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

Door de coronacrisis zijn helaas alle bijeenkomsten in de ouderkamer
vervallen voor de rest van dit schooljaar.
Team van Jenaplanbasisschool Jeanne d ‘Arc en peuterspeelzaal Het Zand
Intermediairs: Bahriye, Fatima
Coördinator: Ien

We feliciteren ..…
MEI
28
28
28
29
29
JUNI
2
6
6
11
12
18
22
25
26
30

Ibo
Ceylin
Zaira
Nour
Kishon
Majd
Lin
Rozia
Juf Annejet
Enes
Nizamettin
Khadija
Tatiana
Turan
Nisanur

Agenda
Do 28 mei
Ma 1 juni
Ma 15 juni
16 – 19 juni
Vrij 19 juni
Wo 24 juni
29 juni – 3 juli
Wo 1 juli
6 – 10 juli

De Kabouters
De Vuurvogels
De Kabouters
De Hansjes en Grietjes
De Vuurvogels
Groep
De Draken
De heksen en tovenaars
De heksen en tovenaars
De Hansjes en Grietjes
De heksen en tovenaars
De Vuurvogels
De Dwergen
De heksen en tovenaars
De Kabouters
De Vuurvogels

Extra MR vergadering i.v.m. heropening scholen 8 juni
2e Pinksterdag
MR en OR vergadering
De avondvierdaagse gaat dit jaar niet door
Zomerfeest, schooltijd van 8:30 tot 14:00 uur
2e rapport gaan mee
Week van de ouder-kind-leerkracht gesprekken
Nieuwsbrief 9
Laatste schoolweek
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