Daltonschool Jeanne d’Arc
Blerckweg 5
8084 EX ’t Harde
Directeur: Erwin Dekker
T : 0525-651557
E : jeannedarc@skofv.nl
W : www.kbsjeannedarc.nl
www.twitter.com\jdtharde

Hallo allemaal,
Het eerste Schakeltje van het schooljaar 2014-2015 ligt voor u klaar.
Op 1 september waren de meesters en juffen nog niet helemaal uitgeslapen. Gelukkig stonden om 08.05 de
eerste kinderen alweer trappelend op het plein om ons te helpen herinneren dat het schooljaar begonnen was.
Spannend allemaal: een nieuwe groep, een nieuwe meester of juf.
Nu twee weken verder heeft iedereen zijn of haar plekje weten te vinden. Een fijne start van het schooljaar.
We gaan er met z’n allen weer een mooi en leerzaam jaar van maken.
Veel leesplezier,
Team Jeanne d’Arc
Agenda
- 17 september: Startdienst 13.15-13.45
- 18 september: informatieavond: 18.00-19.30
- 23 september: gesprekken op verzoek
- 1 t/m 17 oktober: Kinderboekenweek/ projectweek
- 8 oktober: Studiedag team: kinderen vrijdag
- 14 en 16 oktober: Open huis
- 16 oktober: Thema avond
- 17 oktober: Sluiting Kinderboekenweek/ project: 13.15-13.45
- 17 oktober: Portfolio mee naar huis
- 18 t/m 26 oktober: Herfstvakantie
In dit Schakeltje:
- Even voorstellen
- Startdienst
- Informatieavond
- Gesprekken op verzoek
- Luizenzakken
- Hulpouders gezocht
- Portfolio’s
- Nieuws uit groep 1/2
- Nieuws uit groep 3/4
Even voorstellen
Hallo allemaal,
Graag stel ik mij aan u voor: mijn naam is Linda Hekman, ik woon in Zwolle en ben 25 jaar. Dit schooljaar ben
ik fulltime leerkracht van groep 1-2B. Hiernaast volg ik een opleiding tot gedrag specialist, deze opleiding richt
zich op speciale onderwijsbehoeften binnen de groep. Mijn focus ligt met name op kleuters met een
ontwikkelingsvoorsprong. In mijn vrije tijd voetbal of skeeler ik graag.
Op naar een mooi, gezellig en educatief jaar!
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Startdienst
Op 17 september openen wij het schooljaar met een startdienst. U bent daarvoor van harte uitgenodigd. De
viering wordt gehouden in de speelzaal van 13.15 tot 13.45 uur.
Informatieavond
Op 18 september is er een informatieavond. De inloop is om 17:50 en de avond start, voor ouders, om 18.00
uur in de speelzaal. Tijdens de inloop is het de bedoeling dat u uw kind(eren) naar hun eigen klas brengt. Zij
zullen hier opgevangen worden door de leerkracht
In de speelzaal start, om 18:00, een informatie bijeenkomst over een aantal veranderingen die dit schooljaar
gaan plaats vinden: een stukje Parnassys, ouderportaal en gesprekken op verzoek. Uw aanwezigheid tijdens
deze toelichting wordt dan ook zeer op prijs gesteld. Vanaf 18.15 uur zullen de kinderen u een rondleiding
geven door de school. Zij zijn immers de expert van hoe het allemaal reilt en zeilt binnen onze school.
Ook zijn er gedurende de avond zijn er verschillende informatierondes. Tijdens deze rondes wordt er
informatie gegeven over de verschillende jaargroepen door de groepsleerkracht aan de ouders.
Informatierondes:
18.20-18.35: Groep 1 / 2
18.35-18.50: Groep 3 / 4
18.50-19.05: Groep 5 / 6
19.05-19.20: Groep 7 / 8
Tijdens deze rondes wordt uw kind opgevangen: buiten (bij mooi weer), speelzaal (bij slecht weer) door een
leerkracht.
De overige tijd gaan wij ervan uit dat u sámen met uw kind(eren) de school aan het ontdekken bent.
Gesprekken op verzoek
Op 23 september staan de gesprekken op verzoek gepland. Voorheen kon u zich aanmelden voor deze
gesprekken of ontving u een uitnodiging vanuit onze kant. Deze ronde kunt u allemaal een uitnodiging
verwachten voor de gesprekken op verzoek. Via de mail heeft u de gespreksplanning ontvangen, mocht dit
niet zo zijn neem dan contact op met de groepsleerkracht. Reden dat we u allemaal hebben uitgenodigd is dat
we de inhoud van de gesprekken hebben veranderd. We willen namelijk graag van u weten, hoe u uw kind
ziet. Wat u belangrijk vindt om aan ons te vertellen hierover. Tijdens de informatieavond van 18 september
leggen we u graag uit wat de bedoeling hiervan is. We willen u er dan ook op attenderen dat het van belang is
dat u tijdens deze informatiebijeenkomst aanwezig bent.
Hulpouders gevraagd:
 Voor groep 3 / 4 zijn wij op zoek naar een klusser die in ons lokaal een aantal gaatjes kan boren,
zodat wij de wandplaten voor groep 3 op kunnen hangen.
 Voor dinsdagmiddag zijn wij op zoek naar een ouder(s) die 6 kleuters en 2 bovenbouwers naar de
sporthal wil brengen voor het aanbod van Sport en Spel. De kinderen lopen om 13.50 van school.
Voor de wintermaanden zou het prettig zijn wanneer deze kinderen met de auto gebracht kunnen
worden. U kunt zich opgeven bij juf Petra.
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Voor de ‘beroepenhoek’ in groep 1-2B, zijn wij op zoek naar spulletjes / verkleedkleren voor de
onderstaande beroepen:
* Politie
* Brandweer
* Kapper
* Bakker / kok
* Postbode
Mocht u iets over hebben, dan doet u daar groep 1-2B een groot plezier mee!

Luizenzakken:
Onze school zet jaarlijks luizenzakken in ter preventie van luizen. De luizenzak kan
gebruikt worden voor het opbergen van een jas, maar in de winter ook voor sjaals,
muts en handschoenen. Wij zijn er voorstander van dat iedereen in school gebruik
maakt van deze luizenzakken om de kans op hoofdluis aanzienlijk te verminderen.
Wij bieden nieuwe leerlingen altijd een gratis luizenzak aan. Bij het stukgaan of
kwijtraken van een luizenzak kan bij ons een nieuwe luizenzak gekocht worden voor 5
euro.
Graag willen wij ouders vragen mede zorg te dragen voor het gebruik van de
luizenzakken. Dit kan aan de hand van de volgende aandachtspunten, welke leerkrachten ook toepassen.
- leg uw kind uit waarom luizenzakken belangrijk en dat het alleen werkt als de jas er in zit.
- Leer uw kind aan altijd de jas in de luizenzak te doen, ook al is dat een extra handeling.
- Controleer of de jas ook daadwerkelijk in de luizenzak zit.
Portfolio’s:
De portfolio’s mogen weer ingeleverd worden. Uiterlijk 19 september retour.
Nieuws uit groep 1/2
We zijn weer gestart! Dit keer met 28 enthousiaste kleuters, verdeeld over 2 kleuterklassen! Onze eerste week
was een rustige opstart week. Sinds deze week zijn we begonnen met het thema ‘Woeste Willem’.
Wijziging inloopochtend. Vanaf komende week (15 september) zullen
de ochtenden er wat anders uit gaan zien dan jullie gewend waren.
Vanaf 8.15 uur kunt u uw kind in de klas brengen. De kinderen zitten
dan niet meer in de kring, maar zoeken eerste de tafel op waar hun
naamkaartje ligt. Hier staat een spel voor hen klaar. Om 8.30 uur
nemen de ouders/verzorgers afscheid en blijven de kinderen aan hun
tafel zitten. Het eerste kwartier van de dag begeleidt de leerkracht
elke dag een aantal kinderen op hun eigen niveau met
reken/taalopdrachten. De andere kinderen blijven dat kwartier aan hun
tafel werken.
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Nieuws uit groep 3/4
Even voorstellen:
Wij zijn groep 3&4. Dit jaar zitten wij boven. Onze juffen zijn juf Marije (op maandag en dinsdag) en Juf Petra
(op woensdag, donderdag en vrijdag). Onze groep bestaat uit 25 kinderen. In groep 3 zitten 8 kinderen en in
groep 4 zitten 17 kinderen.
We gaan nog maar 1,5 week op school, maar wat hebben wij al veel geleerd!
Groep 3 kent de letters m, r, v en i en groep 4 heeft kennis gemaakt met het schrijven van de eerste
hoofdletters.
Wij zijn erg blij met onze ipads. We oefenen iedere dag met Rekentuin en Taalzee.

-4-

