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Beste allemaal,
Dan is het nu de beurt aan de maand…april. En we kennen de gezegde ‘April…doet wat ‘ie wil!’ en dat is ook
zeker wat wij doen. De maand april staat vol van activiteiten, thema- en informatieavonden en meerdere vrije
dagen. We vliegen alle kanten op, dus goed om u met uw kind goed voor te bereiden op deze dagen en niet voor
verrassingen komen te staan!
Dit keer zal het inleidend verhaal wat worden ingekort om voldoende ruimte over te houden voor de agenda en
inhoudsopgave. Echter, voor het sluiten van deze inleiding zullen we toch nog even stilstaan bij één van de
onderwerpen binnen deze Schakel. Alsof er nog niet genoeg verandering in de maand april te vinden is, zien we
op de allerlaatste pagina één van de grootste veranderingen. Met grote toewijding verzorgt meester Roderick
iedere twee weken de afsluitende Pablo, maar dit keer met een vriendje er ‘bij’. Binnen de gelederen is een
nieuwe tekenmeester opgestaan, die voortaan bij elk avontuur Pablo laat vergezellen met een compaan in de
vorm van…Maya de Bij!
Voor nu veel leesplezier!
Namens het team Jeanne d’Arc
Agenda
8 april
8 april
17 april
18 april
21 april
22 april
22 apr & 24 apr
25 april
26 apr.t/m 5 mei
18 juni

Ouderavond Rots & Water (groep 4/5)
Informatieavond Leonardoklas (op Agnietenschool)
Paasviering
Goede Vrijdag (allen vrij!)
2e Paasdag (allen vrij!)
Thema-avond
Openhuisdagen
Koningsspelen
Meivakantie
Schoolfotograaf (vooraankondiging)

In dit Schakeltje:
- Paasviering
- Koningsspelen
- Thema-avond
- Openhuisdagen
- Spelen op het schoolplein
- Splitsen groep
- Schoolreisje
- Wandelvierdaagse
- Schoolmelk
- Vakantiebijbelweek
- Nieuws uit de groepen
- Pablo
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Paasviering
Beste ouder(s)/verzorgers,
Op 17 april vieren wij Pasen. De kinderen starten de dag om 08.30 in
de eigen klas, waarna ze naar de speelzaal gaan voor het paasontbijt.
Geheel verzorgd door onze Oudervereniging. De kinderen hoeven niet
thuis te ontbijten. Tijdens het paasontbijt zal er voor u als ouders een
koffietafel klaar staan in de hal.
Bij Pasen gaat het om meer dan eieren, haasjes en chocolade. Pasen
is het belangrijkste christelijke feest waarin we vieren dat Jezus is
opgestaan uit de dood. Daarom houden wij deze dag ook een viering.
Dit jaar doen wij dat samen met de kinderen, zonder ouders.
De kinderen nemen deze dag, zoals altijd, zelf een 10-uurtje en lunch
mee.
Mocht uw kind een voedselallergie hebben dan horen wij dat graag.
(Graag vóór 11 april doorgeven aan de groepsleerkracht).
Een vriendelijke paasgroet,
De paascommissie
Koningsspelen
Vorig jaar heeft de Koning de Koningsspelen uitgeroepen tot jaarlijks
terugkerend evenement op scholen. Ook dit jaar doet onze school mee
aan de Koningsspelen en voor het eerst: een wereldrecord dansen met
kinderen!
Deze dag bestaat geheel uit Sport & Spel. Uiteraard wordt iedereen in het
oranje verwacht.
Dagplanning Koningsspelen 2014
Tijd?
08.30 - 09.30
09.30 - 09.45
09.45 - 12.30
09.45 - 12.30
12.30 - 14.00

Wat?
Koningsontbijt
Recordpoging
Koningsspelen
Koningsspelen
Eigen programma

Wie?
Groep 1 t/m 8
Groep 1 t/m 8
Groep 1 t/m 4
Groep 5 t/m 8
Groep 1 t/m 8
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Waar?
Speellokaal
Schoolplein
School/Plein
Sportvelden
School
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Thema-avond
Op dinsdag 22 april wordt er ’s avonds een thema-avond georganiseerd. Deze zal wederom bestaan uit
verschillende Workshops. U kunt zich als ouder hiervoor intekenen. Meer informatie hierover komt volgende
week via de mail.
De opening van deze avond komt van een spreker over ‘Passend Onderwijs’ en gaat onder andere in op de
inhoud van passend onderwijs en wat dit betekent voor onze school en voor het onderwijs in het algemeen.
Openhuisdagen
Deze maand houden wij weer openhuisdagen. Op deze twee dagen is de school open voor ouders met kinderen
die nog níet op school zitten. Kent u nog ouders die op zoek zijn naar een school, dan kunt u hen wellicht
attenderen op deze openhuisdagen.
Deze dagen vallen op 22 en 24 april, van 9.00 – 11.30 uur.
Spelen op het schoolplein, ook buiten schooltijd?
Met de komst van de zomertijd wordt er vaak meer buiten gespeeld. Nu we de laatste weken de zon steeds
vaker zien, spelen er na schooltijd ook meer kinderen op ons plein. Dit mag uiteraard. We vinden het prima dat
er kinderen op het schoolplein spelen. Zo spelen er kinderen van
verschillende scholen op het plein. Nu valt het ons op dat het niet altijd
even leuk gaat na schooltijd. Vanuit school is er geen toezicht op wat
de kinderen buiten schooltijd om doen op het plein. Leerkrachten zijn
met de voorbereiding van de volgende dag bezig of in overleg. Wellicht
goed om dit met uw kind eens te bespreken en samen na te denken
over hoe om te gaan met dit spelen zonder toezicht van leerkrachten.
Splitsen groep
Zoals u in het vorige Schakeltje hebt kunnen lezen zal er na de meivakantie het één en ander veranderen in
groep 1-2. Vanwege de grootte van de groep zal onderwijsassistente juf Talitha Knol ons komen ondersteunen.
We zijn op dit moment druk bezig met het inrichten van de Talentenstudio als extra klaslokaal voor onze
kleuters.
We starten de ochtendkring met de hele groep. Vervolgens gaan we met de hele groep buiten spelen of
gymmen. Na het buitenspelen/gymmen gaat juf Talitha met de 10 kinderen van groep 2 naar boven. Daar eten
ze hun fruit en gaan ze spelen/werken. Groep 0 en 1 blijven ondertussen in het lokaal beneden. Het lunchen
doen we gezamenlijk in het lokaal beneden. Na het eten en buitenspelen gaan de kinderen van groep 1 mee
naar boven. (Het gaat hierbij om de kinderen die voor januari vier zijn geworden. Dit zijn 14 kinderen). Juf Talitha
gaat met groep 1 boven spelen/werken en groep 0 en 2 spelen/werken beneden in het eigen lokaal. De afsluiting
van de dag doen we gezamenlijk in het lokaal beneden.
Wij zijn erg blij dat we de mogelijkheid hebben gekregen een extra juf in te schakelen. We verwachten
op deze manier de periode tot aan de zomervakantie met meer ruimte en rust les te kunnen geven waardoor er
meer aandacht is voor de kinderen.
Mocht u vragen hebben, dan weet u ons te vinden!
Juf Esther & juf Alma
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Voorstellen van de nieuwe juf…
Mijn naam is Talitha Knol. Ik ben 23 jaar oud en woon in Almere. Ik ben verloofd met Hugo
en in September van dit jaar hopen we te gaan trouwen. In mijn vrije tijd ben ik vaak te
vinden achter mijn grote, koperen toeter. Ik speel (solo)euphonium bij Brassband Almere.
Verder vind ik het heerlijk om te lezen.
Na de meivakantie ben ik dagelijks te vinden hier op school. Ik ga aan de slag als
onderwijsassistent in de groepen 1 en 2. Ik heb in Almere al veel gewerkt als
onderwijsassistent en heb erg veel zin om nu op de Jeanne d’Arc nieuwe ervaringen
op te doen.
Tot gauw op de Jeanne d’Arc!
Talitha Knol.
Schoolreisje
We lichten alvast een klein tipje van de sluier op…
Ons schoolreisje gaat dit jaar naar één van de 40 pretparken, dierentuinen of musea uit de Spaaractie van de
Jumbo! Dit jaar gaan we met groep 1 t/m 6 samen naar dezelfde bestemming.
Graag willen we daarbij een beroep doen op alle ouders die bij de Jumbo boodschappen doen. Deze
winkelketen heeft een actie waarbij je spaarpunten kunt verzamelen. Een volle spaarkaart geeft 5 euro korting bij
één van de 40 bestemmingen voor een dagje uit.
Mocht u besluiten geen gebruik te willen maken van deze spaarkaarten, dan kunt u ons daar heel blij mee
maken. Het zorgt namelijk voor wat meer ruimte in het budget voor andere leuke dingen op de plek van
bestemming.
Alvast dank voor de moeite!
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Wandelvierdaagse
Van dinsdag 24 tot en met vrijdag 27 juni is het weer zo ver! De wandelvierdaagse in 't Harde wordt dan weer
georganiseerd.
Eerdaags word het inschrijfformulier weer door het w4d comité op de
scholen afgeleverd. Deze worden verspreid door de leerkrachten.
Dit jaar is de startlocatie veranderd, i.p.v. De Springberg (aan de
Larixweg), wordt er vanaf dit jaar gestart vanaf het sportpark/voetbalveld
(Bovenweg). Ook zijn wij ieder jaar weer op zoek naar vrijwilligers, du s
schroom niet om je op te geven voor dit evenement!
Met vriendelijke groet,
Janita Leusink
Wandelvierdaagse Comité ’t Harde
Schoolmelk
Het assortiment van Campina op School bestaat uit twee zuivelproducten, te
weten: halfvolle melk en Optimel drink framboos. U kiest voor uw kind voor
één of meerdere consumptiemomenten (ochtendpauze/lunchpauze) een
product uit het assortiment en u sluit het abonnement rechtsreeks af met
Campina.
De producten worden na aflevering meteen door de chauffeur in deze koelkast gezet. Uw kind krijgt zo gekoelde
verse zuivel.
De prijs is berekend in de prijs per pakje. Een pakje halfvolle melk kost in het schooljaar 2013/2014
€ 0,36 en Optimel € 0,38. Aan u wordt de prijs per pakje berekend. Het aantal pakjes hangt af van het aantal
consumptiedagen en consumptiemomenten op de school.
U kunt uw kind(eren) aanmelden via: www.campinaopschool.nl. Hier vindt u nog veel
meer informatie over zuivel op school. Voor verdere vragen is Campina op School ook
telefonisch bereikbaar op tel. nr: 0900-2356355 (10 ct p.m.).
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Vakantiebijbelweek
Hallo allemaal!
Ook dit jaar is er natuurlijk weer de vakantiebijbelweek op ’t Harde.
Wij, als stuurgroep, zijn al druk bezig met de voorbereidingen.
De vakantiebijbelweek is er voor kinderen van groep 1 t/m groep 8 en voor tieners van 12
t/m 15 jaar.
Waar: Hervormde Gemeente Elim, ’t Harde
Wanneer:
voor groep 1 t/m 8:
dinsdag 26 augustus van 10.00-12.00 uur
woensdag 27 augustus van 10.00-12.00 uur
donderdag 28 augustus van 12.00-15.00 uur

voor de tieners:
vrijdagavond 29 augustus (tijden volgen later)
zaterdagavond 30 augustus (tijden volgen later)

Voor kinderen (van de vrijwilligers) in de leeftijd van 0 t/m 3 jaar is er oppas aanwezig.
Wil jij ons helpen? Wat fijn!!
Het liefst natuurlijk alle drie de dagen, maar kun je één of twee dagen helpen, dan zijn wij daar al heel erg blij
mee!!
Geef je op via onderstaand aanmeldingsformulier en lever het in bij Karin Polinder, Parkweg 49, ’t Harde of via
vbw-tharde@hotmail.nl.
Mogen wij ook dit jaar (weer) op jou rekenen? Alvast ontzettend bedankt!!
Hartelijke groeten namens de stuurgroep van de VBW ’t Harde,
Joukje van de Kamp, Marja Booij, Christel Veringa, Jacqueline Koele, Gerrianne Wijngaards en Karin Polinder
=======================================================================
Ja! Ik wil jullie helpen bij de vakantiebijbelweek.
Naam:
Adres:
Leeftijd:
Emailadres:
Ik kan helpen op:
Dinsdag 26 augustus van 10.00-12.00 uur
Woensdag 27 augustus van 10.00-12.00 uur
Donderdag 28 augustus van 12.00-15.00 uur
Ik wil graag helpen bij de oppas / onderbouw / bovenbouw / in de keuken.
=======================================================================
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Nieuws uit de groepen
In de vorige schakel was het nieuws vanuit de onderbouw, dit keer vanuit de bovenbouw!
Groep 4/5
Wat zijn wij mooie stappen aan het maken
in de groep. De rots en watertraining loopt
alweer op het eind en wat hebben we veel
geleerd samen. De laatste les heeft Juf
Ilknur gekeken hoe juf Petra en juf Marlies
samen de les hebben begeleid. Wat
kunnen we al goed stevig staan en
krachtig grenzen aangeven, knap hoor!
Op dinsdagavond 8 april gaan we met de
ouders van deze groep terugblikken op de
training.
In de klas zijn wij bezig geweest met
knutselwerkjes en versieringen voor de
lente/pasen. We leerden wat een tangram
is (in de vorm van een ei) en wat we
daarmee kunnen doen.
En natuurlijk was het deze week 1 april.
Wat hadden we plezier samen, toen Davy
in alle groepen op zoek was naar de
“krijtslijper” van juf. Nergens was hij te
vinden en uiteindelijk kwam Davy via de
conciërge met een stukje schuurpapier
terug. Stoere Davy die wel tegen een grap
kan, wat was je even beetgenomen!
Groep 6/7/8
Op het schoolplein is een nieuwe rage namelijk “rond de tafel”. De meeste zullen dit kennen met tafeltennis maar
groep 6/7/8 heeft een variant met een voetbal. Er wordt hard gewerkt om dit als nieuw Olympisch onderdeel in te
voeren. Een ander nieuwtje is dat groep 8 dit jaar geen musical gaat doen. Door de kleine groep is er
gezamenlijk voor gekozen voor een dag Amsterdam die cultureel gevuld is. De invulling van de dag wordt
helemaal bepaald door de kinderen en alles wordt gefilmd. Tijdens de afscheid avond zal, onder het genot van
een heerlijk diner, de dag gepresenteerd worden.
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…met Maya er Bij…
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