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Beste allemaal,
Hierbij het schakeltje van deze week. Zoals u zich wellicht herinnert hebben we voor de herfstvakantie een
tevredenheidsonderzoek afgenomen. Zowel bij de leerlingen als bij de ouders hebben we verschillende vragen gesteld.
De uitkomsten van deze onderzoeken gebruiken we voor het inrichten van het nieuwe schoolplan. Dit schoolplan moet
aan het eind van dit schooljaar gereed zijn voor een periode van 4 jaar. De vragenlijst kon op een 4 punt schaal ingevuld
worden.
Graag willen we samenvattend een aantal uitkomsten met u delen.
Kinderen hebben aangegeven het fijn te vinden om op onze school te zitten en vinden dat ze veel leren. Dat is voor ons
erg prettig om terug te horen.
Top 5 sterke punten
Kinderen vinden dat ze veel leren op school
Kinderen vinden het fijn dat ze op school zitten
Kinderen hebben voldoende vrienden en vriendinnen op school
Kinderen hebben het naar hun zin in de groep
De leerkracht kan goed orde houden

3,9
3,8
3,8
3,7
3,6

Top 5 mogelijke ontwikkelpunten
Kinderen vinden taal leuk
Kinderen vinden rekenen leuk
Kinderen vinden dat de gangen en de wc’s netjes zijn
Kinderen krijgen vaak werk dat ze leuk vinden
Kinderen leren te zeggen hoe ze over dingen denken

2,4
2,8
2,8
2,8
2,9

We bespreken de resultaten van dit onderzoek nog met de kinderen om een beeld te krijgen van waarom de kinderen
deze scores aan ons hebben gegeven.
We zijn tevreden over de waardering van de kinderen en zijn benieuwd naar hoe we dit nog beter kunnen doen.
Vanuit het onderzoek onder de ouders kwam het volgende naar voren :
Top 5 sterke punten
Ouders zijn tevreden over de mogelijkheden die de school biedt om mee te
doen met schoolse activiteiten
Ouders voelen zich welkom op school
Ouders zijn tevreden over de deskundigheid van de intern begeleiders
en zorgspecialisten binnen de school
Ouders vinden de informatie van school begrijpelijk
Op school leren de kinderen de vaardigheden om goed samen te
kunnen werken

Top 5 mogelijke ontwikkelpunten
Ouders zijn tevreden over de inrichting van het schoolplein
Ouders zijn tevreden over hoe de leerkracht hen informeert over
de aanpak in de groep
De leerkracht houdt rekening met hoe het kind leert
Ouders zijn tevreden over de manier waarop kinderen geleerd
wordt een eigen mening te vormen
De leerkracht begrijpt wat het kind nodig heeft
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3,8
3,7
3,7
3,7
3,7

2,7
2,7
3
3
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Bovenstaande zaken nemen we mee bij de inrichting van ons schoolplan.
Voor ons komen er geen verassende zaken uit deze vragenlijsten. Dat is prettig om te zien. Daarnaast zijn we trots op het
feit dat een 2,7 de laagste score is.
Mocht u nog vragen hebben over bovenstaande , dan weet u ons te vinden.
Vriendelijk groetend
Namens het team
Erwin Dekker
Agenda
4 t/m 6 november: Portfoliogesprekken
10 november: koffieochtend
11 november: Sint Maarten
5 december: Sinterklaas
18 december: Kerstviering in de kerk (18.00-19.30)
20 december t/m 4 januari: Kerstvakantie
In dit Schakeltje:
- Terugblik afsluiting Projectweek
- Herinnering Ouderbijdrage
- Voorstellen: Marijn Nijkamp
- Nieuwe samenstelling Oudervereniging
- Informatie koffieochtend 10 november
- Sint Maarten 11 november
- Nieuws uit groep 5/6
- Nieuws uit groep 7/8
- Aankomende periode
Terugblik afsluiting Projectweek:
Het is alweer een tijdje terug, maar toch nog wel de moeite waard om te vermelden: tijdens de Kinderboekenweek is er uit
iedere klas een voorleeskampioen gekozen. In groep 3/4 was dit Louisa, in groep 5/6 Sylvan en in groep 7/8 Marit. Deze
drie kampioenen moesten voor een echte jury een prentenboek voorlezen waarna de schoolkampioen werd gekozen. Dit
was Sylvan! Volgens de jury (de juffen van de peuterspeelzaal) had hij goed contact met het publiek en las hij rustig en
mooi op toon voor.
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Ook is er een prijs uitgereikt aan Tessa. Haar ballon was helemaal in Enschede terecht gekomen. Alle winnaars kregen
een mooi boek uitgereikt.
Op de laatste dag van de Kinderboekenweek is ook het bedrag bekend gemaakt dat is opgehaald met de sponsoractie
‘Leeskilometers’. Heel veel kinderen hebben hun best gedaan zoveel mogelijk bladzijdes te lezen in twee weken. Dit heeft
onze school ruim €250,- opgeleverd. Hiermee kunnen we een volgend feest aan het einde van de schooljaar extra leuk
maken!
Herinnering Ouderbijdrage
Aan het begin van deze maand heeft u een brief gehad voor de ouderbijdrage van 2014-2015. Dit om alle grote
activiteiten als Sinterklaas, Kerst, Pasen, e.d. te kunnen organiseren. De einddatum hiervoor staat op 1 november. Graag
vragen wij u dit bedrag alsnog te voldoen, mocht u dit nog niet gedaan hebben.
Voor groep 1 t/m 6 is het bedrag 44,50 euro. Voor groep 7/8 is het bedrag 87,50 t.n.v. Daltonschool Jeanne d’ Arc op
IBAN NL18RABO0150944438
Namens de MR
Voorstellen: Marijn Nijkamp
Hallo allemaal,
Via deze weg wil ik me even aan jullie voorstellen, want vanaf maandag 3 november kom ik
invallen bij jullie op school. Ik heet Marijn Nijkamp, ik ben 25 jaar oud en ik zal op maandag en
dinsdag les gaan geven in groep 1/2 A. Juf Esther gaat dan met zwangerschapsverlof. Ik ben
sinds 2011 afgestudeerd aan de Katholieke Pabo in Zwolle, daarna heb ik ingevallen op
verschillende scholen. Nadat ik mijn hele leven in Lutten gewoond heb, ben ik sinds een paar
weken verhuisd naar Zwolle. Na veel klussen, verven en inrichten is het huis nu helemaal
klaar en geniet ik volop van het plekje! Ik vind het leuk om in mijn vrije tijd met vrienden of
familie gezellige dingen te doen.
Ik heb erg veel zin om te gaan beginnen op jullie school!
Groetjes juf Marijn.
Nieuwe samenstelling Oudervereniging
Aan het begin van het schooljaar heeft de Oudervereniging afscheid genomen van twee drijvende krachten achter de
Oudervereniging zoals deze er nu staat. Wij danken Marion Nagelhout (oud-voorzitter) en Mark Timmers (oud-secretaris)
hartelijk voor hun bijdrage in de afgelopen jaren.
Dat maakt de huidige samenstelling er als volgt uitziet:
Heleen Stoevelaar (Voorzitter)
Andrea Borst (Secretaris)
Bionda Reurink (Penningmeester)
Petra van 't Goor
Rolinda Puttenstein
Jacobien Palm
Ingrid van de Ridder
Petra Langstraat
Op de gang is een ‘smoelenboek’ geplaatst waarop alle leden van de OV te zien zijn, mocht u contact willen zoeken met
de OV.
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Informatie koffieochtend 10 november
Op 10 november organiseren wij in samenwerking met SchoolMaatschappelijkWerk een koffieochtend.
Het ouderschap kan enorm bevredigend zijn, maar het is niet altijd gemakkelijk. Er is niet een goede manier van
opvoeden. Uiteindelijk bepaal je als ouder zelf welke waarden, vaardigheden en gedrag jij je kind wilt aanleren.
Van alle dingen die bij de opvoeding komen kijken, is de dagelijkse omgang met het gedrag van de kinderen
waarschijnlijk de grootste uitdaging die tegelijk ook de meeste stress kan geven. Het is normaal dat kinderen zo nu en
dan lastig zijn en problemen met discipline zijn dan ook niet te vermijden. Wanneer ouders erin slagen het gedrag van
hun kinderen op jonge leeftijd in geode banen te leiden, kunnen veel problemen op latere leeftijd worden voorkomen.
Tijdens deze thema-ochtend wil Miriam Boer (schoolmaatschappelijk werker) graag met u in gesprek gaan over
opvoeden.
De ochtend vindt plaats op school en is van 8.45 – 10.15 uur.
Wanneer u meer informatie wilt en/of vragen heeft, kunt u ook contact met ons opnemen:
Mirjam Boer  m.boer@mdveluwe.nl / 06 – 52.32 86.24
U kunt zich voor deze ochtend, uiterlijk tot en met dinsdag 4 november opgeven bij juf Petra:
p.huisman@kbsjeannedarc.nl .
Sint Maarten
Op 11 november is het zover. Dan vieren wij Sint Maarten!
Wie was Sint Maarten eigenlijk?
Sint Maarten was een populaire heilige. Een Heilige is volgens het Katholieke geloof iemand die in zijn of haar leven heel
goed is geweest. Sint Maarten was populair omdat hij heel goed voor amen en bedelaars was. Hij gaf hen altijd
aalmoezen, zoals eten, kleding en geld. Het feest van Sint Maarten wordt gevierd op 11 november. Kinderen mogen dan
’s avonds als het donker is, met een lampion, langs de deuren om Sint Maarten liedjes te zingen. Ze krijgen daar dan
vaak iets lekkers voor; bijvoorbeeld snoep of fruit.
Dit gezellige, sfeervolle feest met lichtjes en lekkernijen willen wij niet onopgemerkt voorbij laten gaan. Aankomende
week zullen wij op school een mooie lampion knutselen en de Sint Maarten liedjes uit volle borst leren zingen.
Op 11 november is er vanaf 18.15 uur een warme inloop op school; een warm drankje met iets lekkers. Om 18.30 uur
zullen de kinderen de avond openen met het zingen van enkele Sint Maarten liedjes. Daarna bent u vrij om met uw
zingende kind(eren) en de vele lichtjes langs de deuren te gaan.
U kunt uw kind(eren) opgeven tot en met 6 november middels een mailtje aan juf Petra: p.huisman@kbsjeannedarc.nl of
de intekenlijsten die vanaf maandag 3 november in school hangen.
Nieuws uit groep 5/6
De klas vind rots en water steeds leuker dit jaar. De eerste les meteen tikkertje en de andere les bewegingsoefeningen.
De derde les aan de haal met de stootkussen. Leuk hoor! (Durk)
Rots & Water om respect voor elkaar te krijgen. Je doet bijvoorbeeld tikkertje. Je moet dan op elkaar letten en rekening
met elkaar houden. Rots is sterk en water is slap of een beetje normaal (Davy)
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Vorig jaar hadden wij Rots & Water toen was het niet echt leuk. Dit jaar hebben we het weer. Nu is het veel leuker. We
doen meer leuke dingen zoals tikkertje. Nu zijn er ook twee juffen. We leren om respect te hebben voor elkaar en netjes
en goed met elkaar om te gaan. Het is om de week op donderdag. (Vincent)
De herfstwandeling
Woensdag waren we met groep 3-8 naar het bos geweest. En we gingen daar herfstdingen zoeken. Om op school herfst
opdrachten te maken. De opdrachten waren: spinnenwebben maken, egel en blaadjes overtrekken. Het is allemaal erg
mooi geworden. (Danica)
We hebben een leuke herfstwandeling gemaakt. We moesten bladeren zoeken. Het was erg leuk. En we hebben veel
plezier gehad. Daarna hebben we ermee geknutseld (Sylvan).
Nieuws uit groep 7/8
Omdat het herfst is zijn wij met groep 7/8 naar het bos gegaan. Hierbij hebben wij gezocht naar bladeren en deze
vervolgens “gedetermineerd”. Dit deden wij met behulp van een tabel waar alle bladeren van bomen op stonden.
Vervolgens hebben we de bladeren geperst en zijn we nu bezig om een herbarium te maken. Dit is een boekwerk waar
de bladeren in komen. Een erg leuke klus in deze herfstachtige periode.
Aankomende periode
De komende periode tot aan de kerstvakantie staat in het teken van samen vieren: Zo zullen wij aandacht hebben voor
Sint Maarten, Sinterklaas en Kerst.
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