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Beste allemaal,
Het zal u afgelopen vrijdag niet ontgaan zijn: Carnaval!
Daar waar de rest van het land is overgestapt op het vasten, hebben wij op de Jeanne d’Arc het Carnaval nog
eens een extra feestelijk tintje gegeven door ook direct de verjaardagen van alle juffen en meesters te vieren.
Het lijkt er met zo’n feestdag op alsof er dan ook even geen school bestaat, maar alleen het samen zijn en
vieren. Ook een belangrijk onderdeel van school, maar niet het enige. In de afgelopen weken hebben we ons
druk bezig gehouden met de ontwikkeling van de kinderen en dit zichtbaar maken in portfolio’s. Het is mooi om
te zien hoe kinderen, ouders en leerkrachten hier steeds meer handen en voeten aan geven en van elkaar
kunnen leren.
We komen nu in een periode van nieuwe doelstellingen op kind-, groeps- en schoolniveau en dat brengt ook
weer wat rust met zich mee. Dat is wellicht ook in deze Schakel te zien. Uiteraard is de laatste informatie nog
altijd nuttig om te lezen, maar dit keer blijft het bij één bladzijde. Misschien wel zo overzichtelijk…
Voor nu veel leesplezier!
Namens het team Jeanne d’Arc
Agenda
Woensdag 19 maart
Vrijdag 18 april
Maandag 21 april

Studiedag (alle kinderen vrij!)
Goede Vrijdag
2e Paasdag

In dit Schakeltje:
- Instroom in de kleutergroep
- MR
- Portfoliogesprekken
- Schoolreisje
- Nieuws uit de groepen
- Pablo

-1-

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

Instroom in de kleutergroep
Zoals u wellicht al heeft gezien, loopt het in onze kleutergroep goed
met de aanmeldingen. Voor ons een mooie ontwikkeling. Het feit dat
steeds meer ouders onze school weten te vinden en hun vertrouwen
in ons stellen, is een fantastische ontwikkeling. Een goed teken voor
onze school en voor ons een bevestiging dat we bezig zijn met de
goede dingen. Daar we zien dat er steeds meer kleuters komen
wennen, vinden we dat we extra handen nodig hebben in de groep
1/2. Vanaf de meivakantie tot aan de zomervakantie zijn we
voornemens om een onderwijsassistent in te huren voor 5 dagen per
week. Op dit moment zijn we in gesprek met een aantal kandidaten.
Op deze manier hebben we de mogelijkheid om de groep op bepaalde
momenten te splitsen. Hoe we hier exact invulling aan gaan geven,
hoort u nog van ons. We vinden het van belang dat er voldoende
aandacht is voor ieder kind en we denken dat we dat op deze wijze
kunnen realiseren.
MR
Afscheid van Roel Fidder.
Tijdens de MR vergadering is er gesproken over;
- Voortgang van de website
- Begroting Jeanne d’Arc ‘14
- Begroting OV ‘13/ ‘14
- Meldcode voor Primair Onderwijs
- Passend Onderwijs (OPR)
- Profilering van MR
Portfoliogesprekken
In de afgelopen 3 weken zijn er portfoliogesprekken geweest. Hierbij is er ruimte gecreëerd voor het bespreken
van de doelen van de leerlingen, maar ook de (CITO)resultaten in het portfolio. Wij zien dat er langzaamaan een
opbouw komt in de portfolio’s zoals we ze in augustus zijn gestart.
Graag willen wij u ook de mogelijkheid geven uw ervaringen te delen met anderen. Mocht u het leuk vinden om
een stuk te schrijven over uw ervaring met de laatste portfoliogesprekken, mail uw verhaal dan naar
r.dijk@kbsjeannedarc.nl. Wellicht dat uw verhaal in de eerstvolgende Schakel wordt geplaatst!
Schoolreisje
In de schoolagenda is er nog geen datum geprikt voor het schoolreisje van groep 1 t/m 6.
Wij hebben het voornemen om het schoolreisje van groep 3 t/m 6 aan te laten sluiten op de themaweken van 12
t/m 22 mei. U kunt dan ook alvast voorzichtig rekening houden met een schoolreisje op vrijdag 23 mei.
Daarbij willen we u vast op de hoogte brengen dat het schoolreisje niet zal aansluiten op ons huidige continurooster. Dat betekend concreet dat dat we nu uitgaan van een schoolreisje van 8.30u – 16.00u (uiterlijk).
In de volgende Schakel hier meer over.
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Nieuws uit de groepen

Wij hebben vrijdag 7 maart een spetterende Meesters & Juffendag gehad, met een knallende afsluiting in
carnavalssfeer.
’s Ochtends stond iedereen verkleed voor de deur. Van leerling tot leerkracht, van spiderman tot Maya de Bij.
Iedere groep heeft een eigen programma gedraaid, waarbij er ruimte was voor het geven van cadeautjes, spelen
van spelletjes, buiten spelen, film kijken of een chocolade-chaos-spel.
’s Middags hebben wij ons in het speellokaal verzameld, om na een grootse bingo af te sluiten met een ‘Foute
Modeshow’ met als eindwinnaars…
Leerkracht: meester Jeroen
Jongen: Thijs v/d Ridder
Meisje: Danica
We kijken terug op een fantastische dag. Gelukkig hebben we de foto’s nog!
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Pablo Pissebed
Gaat met Carnaval als…

‘Wie is de Mol?’
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