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Hallo allemaal,
Sint eruit en kerst erin. Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan de kerstinrichting in de school. De taken en de
rollen voor de kerstviering worden besproken en we richten ons op de afsluiting van het jaar.
Waar het gezellig samen zijn met je gezin dichterbij komt, is die voor mij dit jaar anders. Dinsdag heb ik mijn vrouw en
kinderen naar Schiphol gebracht om een bezoek aan mijn schoonzus te brengen. Iets wat voor mij persoonlijk een
behoorlijke impact heeft. Vanmorgen heb ik contact gehad met de andere kant van de wereld en te horen gekregen dat
de reis goed is verlopen.
Dat we het einde van het schooljaar naderen is ook te merken aan het aantal zieken bij ons op school. Naast een aantal
kinderen, zijn ook een aantal teamleden door de griep te pakken genomen. Meester Walter is gelukkig weer opgeknapt,
maar juf Petra en juf Linda zijn er deze week nog niet. We wensen een ieder veel beterschap toe.
Vriendelijk groetend
Namens het team
Erwin Dekker
Agenda
-

18 december: kerstviering 18.00- 19.30 uur
20 december t/m 4 januari: kerstvakantie
5 januari: opening nieuwjaar
8 januari: Inloopspreekuur GGD (zie informatie in dit Schakeltje)
12 februari: inloopspreekuur GGD

In dit Schakeltje:
- Kerstviering
- Informatieschermen
- Update normering CITO
- Naschools aanbod
- Inloop GGD
- Campina schoolmelk
- Opening nieuwjaar
- Nieuws uit groep 1 / 2
- Nieuws uit groep 7 / 8
- Pablo Pissebed
Kerstviering:
Op 18 december is het zover: de kerstviering van 2014. Deze wordt gehouden van 18.00- 19.30 uur in de Maranathakerk:
Bovendwarsweg 2, ’t Harde.
Om 17.50 uur openen wij de deuren. De kleuters verzamelen zich bij de ingang bij de eigen juf of meester. De kinderen
uit groep 3 t/m 8 hangen hun jas op de aangegeven plek in de garderobe en zitten op een vaste plek in de kerk, bij de
eigen juf of meester. Ouders kunnen op de aangegeven banken plaatsnemen.
Om 18.00 uur starten wij de viering, aansluitend vindt er nog een buitenactiviteit plaats. Het is dan ook aan te raden hier
op voorbereid te zijn. Mocht deze activiteit vanwege weersomstandigheden niet door kunnen gaan, dan hebben wij een
alternatief in de kerk zelf. Hierover wordt u op de avond zelf geïnformeerd.
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Voor de aankleding en uitvoering van het Kerstspel zijn wij nog op zoek naar:
- Ouders die een (kleine) rol willen spelen in de buitenactiviteit. U kunt zich opgeven op de lijsten naast de
lokalen of mailen naar p.huisman@kbsjeannedarc.nl.
- Tevens zijn we voor deze volwassen toneelspelers op zoek naar verkleedkleren, nl.: kleren voor een keizer,
herders en Jozef & Maria. Wilt u het laten weten als u hier iets in kan betekenen?
Daarnaast vragen wij uw aandacht nog voor het volgende;
- Wilt u parkeren op de daarvoor bestemde parkeerplekken.
- Kerst vieren we samen, dus familieleden zijn zeker welkom! Wilt u wel rekening houden met het aantal
zitplaatsen in de kerk?
- Aansluitend op bovenstaande. Wij kunnen ons voorstellen dat u bij deze viering uw kleine (niet schoolgaande)
kinderen mee wilt nemen. Ook dit past goed in de gedachte van het samen vieren. Wilt u wel rekening houden
met de viering zelf en waar nodig zich even terugtrekken met uw kind, mocht dit storend zijn voor de viering.
Alvast dank daarvoor!
Informatieschermen
Misschien was het u al opgevallen dat de informatieschermen weer geactiveerd zijn. Dit komt omdat wij een nieuw
systeem hebben aangeschaft wat er voor zorgt dat wij de schermen up-to-date kunnen houden. Zo willen wij wekelijks de
jarige, nieuwe leerlingen, foto’s, bijzonderheden en evenementen langs laten komen op de schermen. Niet alleen als
herinnering maar ook als aanvullingen van onze school. Mocht u nog suggesties, aanvullingen, ideeën en/of vragen
hebben dan horen wij dit graag van u. (ict@kbsjeannedarc.nl)
Update normering CITO:
In eerdere berichtgeving van CITO heeft u wellicht gelezen dat de normen voor een aantal CITO toetsen zijn aangepast.
In de bijlage vindt u een begeleidend schrijven vanuit het CITO over de wijziging van de normering.
Naschools aanbod:
Met invoering van het continurooster hebben we toegezegd dat we voor minimaal een periode van twee jaar de
overbrugging van 14.00 - 15.15 verzorgen vanuit school. Vorig jaar hebben we dit gedaan middels drama, ukelele en
sport en spel. Dit jaar hebben we sport en spel en de BSO nog over. Vanaf het aankomende schooljaar stopt deze
voorziening vanuit ons als school. De SKE blijft uiteraard de naschoolse opvang verzorgen, maar dit dient u
dan zelf in overleg met de SKE te organiseren.
Voor het tweede half jaar aanbod, kunt middels een email naar e.dekker@kbsjeannedarc.nl kenbaar maken of u nog
gebruik wilt maken van Sport en spel ofwel de BSO mogelijkheden. U kunt de facturen voor het eerste half jaar
aankomende week tegemoet zien.
Op dit moment overwegen we nog of we sport en spel doorgang willen laten hebben voor het nieuwe schooljaar 20152016. Dit gezien het enthousiasme wat voor deze activiteit telkens weer is. Hier komen we op een later moment op terug.
Inloopspreekuur GGD voor de basisscholen in ’t Harde.
Elke tweede donderdagochtend tussen 08.30 en 10.00 uur zal er in de kamer van de GGD een inloopspreekuur worden
gehouden. U kunt hier zonder afspraak terecht met vragen over: algemene lichamelijke hygiëne / gebitsverzorging /
genotmiddelen (alcohol, roken, drugs) / gezonde voeding, eetgedrag / hoofdluis / lichte psychosociale problematiek /
motoriek ontwikkeling / ogen-test / oren-test / opvoeding / overgewicht / sociale media / seksuele ontwikkeling /
slaapproblemen / sporten / vrijetijdsbesteding / zindelijkheid .
Mocht u een controle willen bij u kind t.a.v. ogen, oren, lengte, gewicht, dan is dit ook mogelijk. Wilt u dit van te voren wel
even doorgeven aan de leerkracht?
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Op onderstaande data staan er inloopspreekuren gepland:
Donderdag 8 januari, Donderdag 12 februari, Donderdag 12 maart, Donderdag 9 april, Donderdag 21 mei ( NB: 14
mei = Hemelvaartsdag) en Donderdag 11 juni
Ook is er een bijlage toegevoegd met extra informatie over de wijzigingen in werkwijze op basisscholen. Graag delen wij
deze informatie met u en raden het aan deze bijlage door te lezen.
Campina schoolmelk
Onze school biedt Campina Schoolmelk aan. Met Campina Schoolmelk heeft uw kind in de pauze een lekker vers,
gekoeld zuiveldrankje. Zuivel bevat goede voedingsstoffen, zoals calcium, vitamine B2 en Vitamine B12. Hierdoor kan
Campina Schoolmelk een bijdrage leveren aan gezonde levensstijl. Er is keuze tussen Campina halfvolle melk 200ml en
Optimel Drink Framboos 200ml. Voordelen zijn dus:
 Verse, gekoelde zuivel
 Geen gedoe
 Vanaf €1,90 per week
Meld uw kind(eren) eenvoudig aan op www.campinaschoolmelk.nl.
Nieuwjaar
Nog twee-en-een-halve week en dan gaan we afscheid nemen van het jaar 2014 en verwelkomen wij alle nieuwe kansen
en goede voornemens voor het jaar 2015. Op 1 januari doet iedereen dat uiteraard eerst in huiselijke sfeer.
Graag nodigen wij alle ouders en kinderen op school uit om elkaar op maandag 5 januari een ‘Gelukkig Nieuwjaar’ te
wensen. De inloop op het schoolplein zal dan zijn van 8.05 – 8.15. Vanaf 8.15u zien wij graag alle ouders en kinderen op
het plein om het nieuwe jaar samen te starten onder het genot van een drankje en wat lekkers!
Nieuws uit groep 1/2
De groepen 1 en 2 zijn druk bezig met de voorbereidingen van het
kerstfeest. We leren dat kerstfeest niet het feest van de kerstboom is,
maar het feest van de geboorte van Jezus.
Kerstmis is een feest wat we samen vieren. Het samen zijn, samen
vieren, samen zingen en samen werken staat centraal. Zo luisteren we
samen naar het kerstverhaal, versieren we samen de kerstboom, maken
we samen mooie kerststerren, zingen we samen kerstliederen. En als juf
Linda even ziek is? Dan zitten we gezellig met twee groepen bij meester
Roderick!
Kerst geeft ook mooie leermomenten; kerstslingers vergelijken; welke is
langer, welke is korter? Hoeveel kerstballen hangen er eigenlijk in de kerstboom, hangen ze hoog,
laag, in het midden? Hoe heet eigenlijk dat mooie gekke ding daar helemaal boven in de boom?
Wat is een os en wat is een kribbe?
Er valt genoeg te leren, maar dan wel samen….
Nieuws uit groep 7/8
Afgelopen dinsdag had groep 8 de eerste oriëntatie dag op het VO (voortgezet onderwijs). Wij waren uitgenodigd door
het Carolus Clusius College in Zwolle. Omdat fietsen te ver fietsen was zijn we met de trein gegaan. Een leuke
afwisseling en vanaf het station was het nog een kleine tien minuten lopen. Het CCC is een grote middelbare school met
ruim 1900 leerlingen waar alle vormen van middelbaar onderwijs worden gegeven. Groep 8 kreeg een voorproefje Frans
en bewegingsonderwijs. Vooral het Frans was even wennen, maar de woorden: “Garçon”, “mademoisielle” en “tout le
monde” zijn nu toegevoegd aan het verbale arsenaal.
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