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

Beste allemaal,
Het is inmiddels 3 weken geleden dat u van ons een Schakel heeft mogen ontvangen. Dit was destijds om u
tijdig te kunnen informeren over zowel het project als het schoolreisje. Inmiddels hebben we deze twee grote
activiteiten achter de rug en daarbij nog van twee vrije dagen kunnen genieten. Graag willen we u op de hoogte
brengen van de ervaringen en meningen van leerkracht en leerling over deze activiteiten. Deze leest u verder in
deze nieuwsbrief.
Maar dat maakt nu ook dat we inmiddels al in de maand juni zijn aanbeland. Een maand waar nogal wat staat te
gebeuren! Niet in de minste plaats de tweede CITO-ronde die voor een aantal groepen deze week al is gestart.
Met deze toetsen wordt gekeken naar de voortgang en de groei van uw kind op verschillende vakgebieden als;
spelling, lezen en rekenen. Kinderen hebben hier met de vorige
portfoliogesprekken persoonlijke doelen bij mogen stellen. Nu
is het tijd om te kijken of de persoonlijke doelen zijn gehaald en
waar nog winst te halen valt.
Toch zal er ook zeker tijd en ruimte zijn voor alles wat er om
ons heen gebeurt, zoals het feit dat we aan de vooravond van
het WK voetbal in Brazilië staan. Een evenement waar we
zeker ‘stil’ bij zullen staan en waar misschien wel een link mee
wordt gemaakt met Vaderdag?
Voor nu veel leesplezier!
Namens het team Jeanne d’Arc
Agenda
9 juni
18 juni
9 juli
16 juli
17 juli

Pinksteren
Schoolfotograaf
Studiedag (kinderen vrij)
Doordraai-middag
Eindfeest

In dit Schakeltje:
- Schoolreisje ‘14
- Kamp ‘14
- Kinderyoga
- Afsluiting project
- Schoolfotograaf
- CITO & portfoliogesprekken
- Nieuws uit de groepen
- Pablo & Maya
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Schoolreisje ‘14
Op vrijdag 23 mei was het dan eindelijk zover. Groep 1 t/m 6 ging op
schoolreisje. Na 2 weken werken met het Project “de
ONDERWATERWERELD” konden de kinderen de onderwaterwereld eens
van dichtbij bekijken. Met een volgeladen bus reden we om 09.15 richting het
Dolfinarium in Harderwijk. Daar werden de kinderen verdeeld in groepen en
konden we het park in.
Samen bekeken we de Aqua Bella en de Snorrrrr-SHOW. Ook hebben de kinderen meegedaan aan de Dier en
Doe-game en tussendoor was er tijd om de dieren te spotten en te spelen in de speeltuin.
En wat vonden de kinderen nu het leukst??!
Reacties van een aantal kinderen:
Danica: Ik vond het leukst dat we onder de grond gingen en daar kon je onderwater kijken naar de dieren.
Leon: Ik vond Aqua Bella het leukst omdat het mooie special effects in de show had.
Puk: Vond de Aqua Bella show het mooist, omdat het net leek alsof ik in een fantasywereld was. Merel: Ik vond
het leuk dat de vogeltjes uit onze handen kwamen eten.
Luna: Vond de snorrrrr-show het leukst want daar gingen de walrussen allemaal oefeningen tegen elkaar doen.
Meester Jeroen: Het was een geweldige dag. We hebben veel gezellige dingen gedaan met elkaar en mooie
dieren gezien. Samen in groepen zijn we het park door gegaan en hebben we veel shows bekeken. De Aqua
Bellashow was mijn favoriet. Een spetterende dag!
Kamp ‘14
Dag 1:
We zijn naar Elburg gegaan en hebben een puzzeltocht gedaan. De winnaars zijn Stefan Henk-Jan Gideon en
Marijn. Zij mochten dus als eerste een tent uit kiezen. We hebben nog buskruit gedaan en risk. En ’s avonds
gingen we weerwolven doen. Om 11 uur gingen we naar bed.
Dag:2
Iedereen was al om 7 uur uit de tent en dus gingen we buskruit doen. Om 8
uur hebben we ontbeten
Daarna gingen we weer buskruit doen. En hebben we een film gekeken. En
het regende dus gingen we weerwolven doen. ’s Avonds gingen we bbqen
en marshmallows eten. Naar het bbqen kwamen Juf Petra Esther en Alma
en gingen we bonte avond doen Meester Walter moest in een minuut
zoveel mogelijke dieren nadoen om 10 uur gingen we douchen en daarna
nog even weerwolven gedaan. En om half twaalf naar bed.
Dag 3:
We hebben daar nog ontbeten. We hadden broodjes met knakworst. We moesten brood smeren voor de lunch.
Om 12 uur gingen we naar de Brake . onder weg daar naar toe regende het ook nog dus waren er heel veel
kinderen helemaal nat. Om drie uur gingen we weg naar school. Onder weg gebeurde er van alles er ging een
trapper stuk dus ging meester Ferry op die fiets steppend naar school en wij gingen voor hem uit. En er was
iemand nog gevallen.
Namens Robin & Willisa (groep 8)
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Kinderyoga
Tieneryoga
De wereld is vol, de wereld is druk en daarin leef jij, prachtig mens. Wie ben jij? Wie ben ik? Zoveel emoties,
zoveel gevoel; blijdschap, liefde, boosheid, ontevredenheid.. Leuk maar soms ook niet. Gewoon mogen zijn die
je bent, dat is wat jij wil.
Yoga is geen zweven maar juist het tegenovergestelde; nl je voeten op de aarde zetten, jezelf neerzetten,
aandacht hebben voor jezelf.... én... Yoga is een manier om o.a. jezelf te mogen zijn,
je grenzen te kennen, leren concentreren, bewegen, weten wat je wilt en ook tot rust
te komen.
Dit alles door je tijdens de oefeningen te verbinden met je ademhaling wat rust maar
ook energie geeft.
Soms zal er vanuit een onderwerp worden lesgegeven en kan jijzelf een onderwerp
noemen dat jou aanspreekt.
Past dit bij jou? Durf jij de uitdaging aan?
Kinderyoga
Eigenlijk is kids-yoga oneindig veel....!
Het is pas op de plaats maken in deze wereld van drukte en van overspoelt worden
door van alles 'moeten'.
Bij yoga ga je niet zweven maar ga je juist met beide voeten op de grond staan. Ga je
jezelf voelen.
want: bij kids-yoga gaan we oefeningen doen met behulp van spel en verhaal waarbij
we plezier hebben, onszelf neerzetten. Hoe dan.....???!!
We maken goed gebruik van onze ademhaling die ons energie en rust geeft en zelfvertrouwen en...ontdekken
dat we blij mogen zijn met onszelf en er mogen zijn zoals we zijn en niet mee hoeven te lopen met de rest.
Er wordt ook o.a. aandacht besteedt aan concentratie en onderwerpen die ook jij belangrijk vindt.
Ik nodig je uit de uitdaging van yoga aan te gaan!! Je bent van HARTE WELKOM!
Pauline

Veluvine te Nunspeet
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Afsluiting project
Het schoolproject van dit jaar ging over ‘Onderwaterwereld’. We
“Dit was één van de mooiste
hebben veel mogen ontdekken, van kleurrijke vissen en wrakken tot
thema’s tot nu toe!”
origami van zeedieren. Iedere groep heeft een eigen invulling en
subthema toegepast tijdens de projecten. Deze hebben we op
donderdagavond 22 mei aan u gepresenteerd middels een doorloop in de groepen en presentaties op het
podium. Het was een groot succes, waarbij we veel mooie reacties van ouders hebben mogen ontvangen!
Naast de afsluiting met de ouders, hebben we ook een passende
afsluiting met het schoolreisje gehad. In het Dolfinarium hebben we
een kort educatief programma gedraaid, waardoor we nu iets meer
over allerlei bijzondere zeedieren weten. Ook hebben wij ons kunnen vermaken met de grote speeltuinen, shows
en strand. We kijken terug op een geslaagd thema en afsluiting!

“Leuk dat we iets konden
doen in de klassen!”

Allen hartelijk dank voor de komst en de hulp!
Schoolfotograaf
Woensdag 18 juni komt de schoolfotograaf om foto’s te maken van alle zongebruinde hoofden in onze school.
Wij proberen dit zoveel mogelijk volgens een strak schema te laten verlopen.
De foto’s worden in het speellokaal gemaakt. We gaan daarbij uit van het volgende tijdschema:
8.00 – 8.30
Leerlingen met niet-schoolgaande broertjes/zusjes
8.30 – 9.15
Leerlingen met schoolgaande broertjes/zusjes
9.15 - ….
Doorloop van de groepen 1 t/m 8
Wij vragen om uw begrip, mocht het in tijd uitlopen.
Tevens vragen wij rekening te houden met de lessen
die vanaf 8.30u gewoon zullen starten. Zoek eventueel
een ruimte waar u met uw kinderen rustig kunt
wachten tot u aan de beurt bent.
Alvast dank voor het begrip en graag tot de 18e juni!
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CITO & portfoliogesprekken
In het voorwoord is er al gesproken over de start van de CITOtoetsen in alle groepen. Iedere groep roostert dit voor zichzelf in,
waarbij we in omstandigheden zoveel mogelijk recht willen doen
aan de prestatie die de kinderen moeten leveren.
De resultaten kunt u volgen via het ouderportaal en zal
met de portfoliogesprekken bespreekbaar worden gemaakt door
uw kind. Gekeken wordt naar de groei en persoonlijke doelen en
tevens wordt er vooruit gekeken naar het komende schooljaar met
de vraag: ‘Wat heb jij nodig om te kunnen groeien?’
Al in eerdere schakels bent u voorbereid op aanpassingen in de
Nieuwe normering vanaf 01-08-‘14
normeringen van CITO. Dit schooljaar wordt er voor het laatst
gewerkt met de oude normeringen. CITO past deze aan als
gevolg van een trend waarbij er landelijk hoger wordt gescoord.
Normeringen gaan als gevolg daarvan mee omhoog. Deze zult u volgend schooljaar ook in het ouderportaal
terug zien, waarbij de nieuwe normering met terugwerkende kracht wordt ingevoerd. Dit om een reële trend van
ieder kind te kunnen laten zien.
De portfoliogesprekken zelf vinden de eerste twee weken van juli plaatst. Deze vinden plaats op een dinsdag,
woensdag of donderdag van 14.30 – 16.30 (15 min. per gesprek). Houd u hier alvast rekening mee in uw
agenda? In de volgende schakel hier meer over.
Nieuws uit de groepen
Groep 1/2
Wat hebben we een leuke periode achter de rug. Eerst zijn we twee weken
onder water gedoken in het onderwaterwereldthema met de gezellige afsluiting
met alle ouders. Daarna met schoolreis naar het Dolfinarium. Wat een feest!
Wat hebben we veel gezien en geleerd. Gelukkig was het thema voor ons
daarna nog niet voorbij. Tussen het maken van citotoetsen en
rapportobservaties door hebben we nog twee weken doorgewerkt over dolfijnen
en zeeën.
Volgende week weer een kort weekje waarin we naast het maken van de
citotoetsen druk aan het werk moeten om voor alle vaders iets moois te maken.
Wat dat wordt is uiteraard een verrassing! In elk geval moeten de vaders die hun kind komen brengen hun ogen
maar een beetje dichthouden in de klas, want er mag natuurlijk nog niets verklapt worden.
Ook is onze klas weer aan het groeien. Vanaf volgende week hebben we er weer een klasgenootje bij. Dylan
Holstege, van harte welkom in groep 1! Over twee weken is onze klas dan eindelijk compleet met de komst van
Ahsley Schotman. De teller staat dan op 32! Wat zijn we dan ook blij dat we kunnen werken in twee lokalen met
twee juffen…
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Groep 3
We kunnen het gaan hebben over het project of over het schoolreisje. We
kunnen het ook gaan hebben over de CITO-toetsen waar we nu mee
bezig zijn…maar daar is in deze schakel al veel over verteld. Nee laten we
het over iets anders hebben…een nieuwe rage….overgewaaid uit
Amerika. We hebben het natuurlijk over: Loomen.
Wat is loomen? Een uitleg door de kinderen van groep 3…
“Het is heel leuk om te doen!”
“Je kunt er leuke dingen mee maken!”
“Je hebt een bord en dan maak je eerst een kruisje. Twee ‘stiekjes’ leg je eroverheen, dan doe je de onderste er
steeds overheen.”
“Je hebt zo’n bord. Je begint bij de dichte kant en dan moet je het ‘stiekje’ schuin erin doen.”
Mocht het u nog niet duidelijk zijn, dan hier een filmpje op youtube voor de beelddenkers:
http://www.youtube.com/watch?v=8RXrwVqF8lU&feature=kp .
Groep 6/7/8
Na een heerlijk kamp zijn de laatste loodjes aangebroken. Dit betekent
dat er nog een CITO toets ronde aan komt en groep 7 is inmiddels al
begonnen met het maken van de entree toets. Ook wordt de laatste hand
gelegd aan de portfolio’s en worden de portfolio gesprekken voorbereid
door leerkracht en leerling. Naast deze formele zaken is er ook nog ruimte
voor ontspanning. Zo hebben wij ons ingeschreven voor de
schoolzwemwedstrijd en gaat groep 8 nog op een culturele
ontdekkingsreis naar Amsterdam. Hard werken en plezier gaan hand in
hand bij ons.
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Pablo & Maya

Pablo Pissebed

De Pablo Pissebed…
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