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Hallo allemaal,
Het Schakeltje van 10 oktober 2014 ligt voor u klaar.
Op 1 oktober is de aftrap genomen voor de Kinderboekenweek en onze projectweken. We hebben de afgelopen twee
weken gewerkt aan het thema feest. Via Facebook heeft u vast een aantal foto’s voorbij zien komen. Op 17 oktober
zullen we het project afronden met een feestelijke sluiting.
Veel leesplezier,
Team Jeanne d’Arc
Agenda
-

1 t/m 17 oktober: Kinderboekenweek/ projectweek
14 en 16 oktober: Open huis
16 oktober: Thema-avond (hiervoor heeft u eerder een flyer ontvangen)
17 oktober: Sluiting Kinderboekenweek/ project: 13.15-13.45
17 oktober: Portfolio mee naar huis
18 t/m 26 oktober: Herfstvakantie
28, 29, 30 oktober, 4, 5, 6 november: Portfoliogesprekken

In dit Schakeltje:
- Kinderboeken- en projectweek
- Portfoliogesprekken
- Oproep ouders voor herfstwandeling
- Trompetles groep 5/6
- Gebruik koelkast
- Hand-, voet- en mondziekte
- Studiedag Team
- Open Huis 14 en 16 oktober
- Thema-avond (herhaling)
- Hulpvraag vanuit de OV
- Nieuws uit groep 1 / 2
- Nieuws uit groep 3 / 4
- Pablo
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Kinderboeken- en projectweek
Sponsoractie: Om het lezen bij de kinderen te versterken én om een leuk
bedrag binnen te halen voor een groot feest dat dit jaar gepland staat
hebben we een sponsoractie bedacht: ‘Leeskilometers’. Alle kinderen
zoeken mensen die hen willen sponsoren voor het lezen van boeken.
Deze sponsors geven aan dat ze een bepaald bedrag per (voor)gelezen
bladzijde zullen geven. De kinderen krijgen dan twee weken de tijd om
zoveel mogelijk boeken te gaan lezen. Kinderen die nog niet kunnen
lezen worden voorgelezen. D e gelezen boeken worden genoteerd met
het aantal bladzijden erbij.
Donderdag 16 oktober moeten de kinderen hun sponsorformulier
inleveren. Dan zal op vrijdag 17 oktober tijdens de afsluiting van de
Kinderboekenweek bekend worden gemaakt welk bedrag er bij elkaar is
gelezen. In de herfstvakantie kunnen de kinderen bij hun sponsoren het
geld ophalen. Dit geld wordt later dit schooljaar ingezet voor een ander
groot feest! Wilt u samen met uw kind(eren) kijken of alle gelezen boeken
zijn genoteerd? Misschien dat ze nog tijd hebben om opa en oma of een
oom en tante te vragen als sponsor. Het stimuleert de kinderen enorm om
dan nog wat bladzijden meer te gaan lezen!
Afsluiting: U bent van harte welkom om met ons het afsluitfeestje mee te
vieren. Dit zal zijn op vrijdag 17 oktober van 13.15u – 13.45u. We starten
het feest in de speelzaal. Daarna kunt u in de klassen kijken wat de
kinderen allemaal gemaakt hebben. De kinderen zullen van hun eigen
meester of juf horen of en wat ze mee moeten nemen voor het afsluitfeest.
Portfoliogesprekken (Herhaling)
De gesprekken zijn gepland van 28 oktober t/m 6 november. De gesprekken vinden plaats in de middagen van 14.30
tot 16.30 uur. Het is de bedoeling dat deze gesprekken gevoerd worden door de kinderen met hulp van u en ons. Graag
vragen wij u om aanwezig te zijn bij het portfoliogesprek van uw kind. De planning is verstuurd per email, maar is ook op
het ouderportaal te vinden. Mocht u onderling willen ruilen, dan bent u daar vrij in. Wilt u wel de leerkracht op de hoogte
brengen van deze wissel?! We zullen dit dan aanpassen op het rooster op de deur van het lokaal.
Oproep ouders voor herfstwandeling
"Herfst, herfst, wat heb je te koop...?"
Waarschijnlijk 100.000 blad'ren op een hoop, maar dat weten we pas zeker als we dat met eigen ogen hebben gezien.
Vandaar dat wij het voornemen hebben om na de herfstvakantie een 'herfstwandeling' te organiseren. Een wandeling vol
met opdrachten over de herfst...ook wel bekend als een 'kabouterpad'.
Wij zijn op zoek naar enthousiaste ouders die een groepje van 3 a 4 kinderen willen begeleiden tijdens deze wandeling.
Deze zal plaatsvinden op donderdagochtend 6 november. U kunt zich aanmelden bij de kleuterleerkrachten of mailen
naar l.h ekman@kbsjeannedarc.nl tot uiterlijk vrijdag 17 oktober. Daarna nemen we contact met u op voor de verdere
invulling van het programma.
Gebruik koelkast
Voor de kinderen die hun lunch willen bewaren in de koelkast kan dat in het crea-lokaal in de
koelkast voor schoolmelk. Voor de kleuters kan dit in de koelkast bij meester Roderick.
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Hand-, voet- en mondziekte
Wat is het?
Hand- voet- en mondziekte wordt veroorzaakt door een virus. De verschijnselen van hand-, voet- en mondziekte zijn:
· Pijnlijke blaasjes in de mond, op de handpalmen en voetzolen.
· Misselijkheid.
· Soms koorts. In de meerderheid van de gevallen van hand-, voet- en mondziekte verdwijnen alle blaasjes weer na 1
week zonder littekenvorming. Na het doormaken van hand-, voet- en mondziekte ontstaat (langdurige) immuniteit tegen
het specifieke virus dat de ziekteverschijnselen veroorzaakte. Hand-, voet- en mondziekte kan door verschillende
virussen veroorzaakt worden. Bij besmetting met een ander type virus kunnen daarom dezelfde verschijnselen opnieuw
optreden. Hoe krijg je het? Het virus verspreidt zich door de lucht via
vochtdruppeltjes afkomstig uit de mond, keel en
neus van het zieke kind of via de ontlasting (hand-mondcontact). De kans op
besmetting van andere kinderen is het grootst kort voordat het kind ziek wordt en
aan het begin van de ziekte. Wat kun je als beroepskracht doen?
· Neem de algemene hygiënemaatregelen goed in acht.
· Leer kinderen hoest- en niesdiscipline aan.
· Geef eten dat gemakkelijk door te slikken is, tot de blaasjes zijn verdwenen.
· Regelmatig luchten van de ruimte vermindert de concentratie van virussen,
zodat er minder kans op besmetting bestaat. Melding bij de GGD Hand-, voet- en
mondziekte moet bij de GGD gemeld worden als twee of meer kinderen of
medewerkers binnen twee weken klachten en symptomen hebben die passen bij
Hand-, voet- en mondziekte. (Meldingsplicht op basis van de Wet publieke gezondheid (artikel 26). Wering Wering is niet
nodig omdat de ziekte niet ernstig verloopt. Opmerkingen Deze ziekte wordt vaak verward met 'mond- en klauwzeer' bij
koeien. Mond- en klauwzeer komt echter alleen bij dieren voor en is niet besmettelijk voor mensen. Hand-, voet- en
mondziekte komt alleen bij mensen voor en is niet besmettelijk voor dieren.
Studiedag team 8 oktober
Beste allemaal,
Leerlijnen, sociaal emotionele ontwikkeling en strategische denkspelen. Deze 3 thema’s stonden centraal tijdens onze
studiedag woensdag 8 oktober.
We hebben onze Dalton leerlijnen „gedigitaliseerd”. Concreet houdt dit in dat het voor ons mogelijk is om in ParnasSys bij
te houden op welke plaats van de leerlijn
uw kind zich bevindt. Je zult dit op een later moment tijdens het portfoliogesprek ook terug zien. Voor ons maakt het nog
meer inzichtelijk waar de kinderen zich
bevinden op deze leerlijn. Op deze wijze kunnen we nog beter inzetten op de leerdoelen bij de de dalton-ontwikkeling
horen.
Op het gebied van sociaal emotionele ontwikkeling werken we met het pakket Zien! (www.zienvooronderwijs.nl). Een
instrument die we 2x per jaar invullen om zicht te krijgen
op de sociaal emotionele ontwikkeling van een kind. Dit kinkt makkelijker dan dat het is. A.d.h.v. een kleine 30 vragen
ontstaat er een „leerling profiel”.
Zoals bij alle vragenlijsten is degene die het invult bepalend voor de uitkomst.
Hoe vul je nu zo’n vragenlijst in? Wat is objectief kijken? Waar zit je
eigen „mentale model” in de weg?
Door welke Zien! bril moet je eigenlijk kijken. Het is gaaf om hier met z’n allen
bij stil te staan. Het is gaaf om de glinstering in de ogen van je collega te zien,
wanneer we praten over kinderen. Trots en passie is er dan te zien.
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We hebben de dag afgesloten met het spelen van spelletjes; nou ja
spelen? Het is wonderbaarlijk om te zien welke typen mensen ontstaan
wanneer je een spelletje speelt. De een zoekt alle mogelijkheden
om vals te spelen, de ander is hyperfanatiek, totaal onbereikbaar voor
de buitenwereld en moet het spel wennen. Terwijl de ander het
heel „gezellig” vindt. Je herkent het vast. Ben je wel of geen spelletjes
mens? Waardoor komt dat eigenlijk? Het woord gezelschapsspel heeft
voor mij een hele andere dimensie gekregen en in sommige gevallen is
het woord gezelschap niet helemaal te juiste benaming voor het spel.
Er gebeuren tijden het spelen van spellen fantastische dingen.
De processen zijn heel leerzaam. Hoe ga je om met verlies? Als het te lang duurt, wat doe je dan? Welke strategie pas jij
toe binnen een spel? Hoe snel leg je verbanden? Allemaal processen die we in moeilijke begrippen als emotieregulatie,
taakinitiatie en responsie inhibitie terug vinden. Wellicht bij u bekend als de executieve functies. We denken dat we
middels het inzetten van strategische denkspelen tegemoet kunnen komen aan de sociaal emotionele vorming van
kinderen. Dit gaan we de komende periode verder uitwerken en links en rechts in „proeftuintjes” uiteenzetten. Daarnaast
denken we dat naast het gebruik van de iPad dit een mooie aanvulling om juist als collectief bezig te zijn
met een gezamenlijk spel. Samen spelen, samen leren, samen bezig zijn.
Open huis 14 en 16 oktober
Mocht u mensen kennen in uw omgeving die op zoek zijn naar een (nieuwe) school, wilt u ze dan op de hoogte stellen
van onze open week? Aankomende dinsdag en donderdag staan de deuren van 09.00 - 11.00 open voor iedere
belangstellende.
Thema-avond 16 oktober
Op donderdag 16 oktober organiseren wij voor u voor u
allemaal een thema- avond met verschillende workshops.
De opgaven druppelen binnen, maar we hopen stiekem op
nog meer aanmeldingen.
Tijdens de intro van de avond neemt Henk Lammers ons
mee in de wereld van 21st Century Skills. Wat moeten
kinderen in de huidige maatschappij kunnen om zich
staande te houden?
Wat zijn eigenlijk vaardigheden die je nu zou moeten
kunnen? Heeft u zich nog niet aangemeld, dan nodig ik u
bij deze van harte uit. Dit kan via de intekenlijsten die bij de
groepen hangen of middels een email naar:
p.huisman@kbsjeannedarc.nl
`

“Mis het niet!”

Trompetles groep 5/6
De kinderen van groep 5/6 zijn de afgelopen drie vrijdagen bezig geweest met het ontdekken van de trompet. De helft
van de klas heeft er inmiddels twee lessen op zitten. De andere helft heeft vandaag de eerste les gehad. Ze mogen ´hun´
trompet een week mee naar huis om zelf te gaan ontdekken wat ze er al mee kunnen. Tijdens de les die gegeven wordt
door Henk van de Wetering leren ze de basisbeginselen van de trompet en muzieknotatie. Het doel is plezier ontwikkelen
voor het maken van muziek en ervaren hoe het is om iets te doen wat ze nog niet eerder hebben gedaan. De reacties
van de leerlingen zijn wisselend. Een aantal vindt er niet zoveel aan, maar de meesten vinden het erg leuk om te doen.
Misschien raken ze zelfs zo enthousiast dat ze verder willen met muziekles!
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Beste ouder(s)/verzorger(s),
Ook dit jaar ontvangen jullie van ons een overzicht van de activiteiten die de oudervereniging het
komende schooljaar zal organiseren.
Onze vraag aan jullie als ouders is om te kijken waar u kunt/wilt helpen.
We hopen dat we ook dit schooljaar weer heel veel aanmeldingen binnen
zullen krijgen, want zonder jullie hulp kunnen we de activiteiten niet organiseren!!
Dit jaar sturen wij u nu eerst een invullijst met activiteiten tot en met het nieuwjaar.
Voor de overige activiteiten na nieuwjaar ontvangt u t.z.t. een nieuwe invullijst.
Wij willen jullie vragen om het schema in te vullen en uiterlijk vrijdag 24 oktober weer in te leveren via:
* een uitgeprinte ingevulde versie in te leveren bij meester Roderick.
* of een ingevulde versie te mailen naar oudervereniging-jeannedarc@hotmail.com
Als alle stroken door ons zijn ontvangen zullen de ouders die zich hebben opgegeven een overzicht
van ons ontvangen met wie wanneer en waar wordt verwacht!
We rekenen op jullie!
De Oudervereniging
Activiteit

Datum

Werkzaamheden

Tijdstip

Ja/Nee *

Sinterklaas

maandag 10 november 2014

Versieren van de school

middag

Ja/Nee

vrijdag 5 december 2014

Drinken en versnapering verzorgen

ochtend

Ja/Nee

vrijdag 5 december 2014

Opruimen van de versieringen

14.00 uur

Ja/Nee

maandag 8 december 2014

Versieren van de school

14:00 uur

Ja/Nee

donderdag 18 december 2014

Kerstviering Kerk

18:00 - 20.00 uur

Ja/Nee

vrijdag 19 december 2014

Opruimen van de versieringen

ochtend

Ja/Nee

maandag 5 januari 2015

nieuwjaarsviering / jaaropening

ochtend

Ja/Nee

Kerst

Nieuwjaar

Nog niet van alle activiteiten is exact bekend wat er gedaan zal worden. Tijdstippen kunnen dus nog enigszings aangepast worden.
U wordt hierover vanzelfsprekend op tijd ingelicht.
Er zullen ook activiteiten ingepland worden gedurende het jaar, hiervoor zullen wij per e-mail aan jullie om hulp vragen.
Denk hierbij bijvoorbeeld aan de projectweek.
Naam ouder:

_________________________________________

Naam oudste kind:

__________

Groep oudste kind:

Opmerkingen:
* doorhalen wat NIET van toepassing is
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Nieuws uit groep 1/2A(pen) en 1/2B(eren)
Het is 'Feest' in de onderbouw! Of althans, een feest in opbouw. Met een kleine doorloop door de kleutergroepen is al
snel op te merken dat het hier niet om een 'gewoon' feest gaat. Het gaat hier namelijk over een feest met Afrikaanse
dieren!
Deze Afrikaanse dieren gaan naar een dierenbal, vandaar dat wij in onze groepen druk bezig zijn met apen van
muizentrappetjes, maar ook papier-maché dierenkoppen. Daarnaast is het in de hoeken ook feest. In onze huishoek is er
elke dag wel een feestje en in de schrijfhoek kan sinds kort een echte feestkaart geschreven én verstuurd worden.
Naast dat wij het over ‘Feest!’ hebben, krijgt lezen ook een speciale plek
in de lessen. Zo kregen we bezoek van leerlingen uit groep 7/8; zij lazen
tijdens de lunch de kinderen voor. Wat kunnen die bovenbouwers goed
lezen zeg! Maar dit kunnen wij zelf ook. Sommige kinderen durfden het
aan om een boek voor te bereiden en deze in de kring voor te lezen.
Elke vrijdag splitsen wij de groep aan het eind van de middag. Groep 2 komt dan bij elkaar om voor te bereiden op het
leren schrijven. Groep 1 oefent de fijne motoriek door nu eerst te leren knippen, maar later ook prikken en zelfs met
potloden kleuren.

Nieuws uit groep 3 / 4
Voor het thema “Feest” zijn wij bezig met algemene informatie rondom de verschillende feesten die er zijn. Zo hebben wij
het gehad over: geboorte, kerst, sint, verjaardag, sint maarten, dierendag, pasen, cadeaus, oud en nieuw. Wij hebben zelf
een memorie en kwartetspel gemaakt: deze spellen kunt u tijdens de afsluiting met ons komen spelen.
Afgelopen vrijdag hebben we gewerkt rondom het thema bruiloft. Wow; we hadden een echte trouwjurk in de klas die
natuurlijk wel even gepast moest worden. We weten nu ook wat er in het stadhuis gebeurt en hoe die belangrijke meneer
of mevrouw heet die het huwelijk voltrekt. Wat een moeilijk woorden: registreren, voltrekken, huwelijk, echtgenoot, wettig,
media, getuigen, plechtig, ambtenaar van de burgerlijke stand. Wij hebben heel veel nieuwe dingen geleerd.
De kinderen mogen deze week trouwfoto’s van papa en mama meenemen of andere spullen die passen bij het
onderwerp bruiloft.
Verder zijn wij op zoek naar het geboortekaartje en een baby foto van de kinderen uit groep 3 en 4.
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