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Beste allemaal,
We zijn inmiddels weer een week onderweg, sinds de meivakantie. Althans, de week bestond dit keer uit 3
dagen. Met een nieuwe, frisse start gaan we op weg naar het eind van dit schooljaar. Het gaat hier nog om
ongeveer tien weken waar veel staat te gebeuren. Goed dus om de Schakels nauwlettend in de gaten te
houden!
Het doet ons goed te zien dat ‘het loopt’ op de Jeanne d’Arc. Met de mogelijkheid om de groep 1/2 te kunnen
splitsen is er ook rust gevonden in de lagere groepen en kunnen we ons weer goed richten op dat wat er van
een school mag worden verwacht.
De komende twee weken gaan alle groepen ‘kopje onder’ in de school en
wordt er weer vanuit een jaarlijks thema gewerkt. Er zijn al veel mooie ideeën
op tafel gekomen, maar maandag ligt de bal bij de kinderen. Dit jaar is ook
zeker het streven om er een gezamenlijk thema, met inbreng van kinderen,
van te maken. Wij hopen in ieder geval op een grote opkomst tijdens de
afsluiting van het project.
Rest mij allen nog een fijne Moederdag te wensen…
Voor nu veel leesplezier!
Namens het team Jeanne d’Arc
Agenda
13 mei
22 mei
23 mei
29 mei
30 mei
9 juni
18 juni

Rots & Water (ouders groep 4/5)
Afsluiting Projectweek
Schoolreisje groep 1 t/m 6
Hemelvaartsdag
kinderen vrij
Pinksteren
Schoolfotograaf

In dit Schakeltje:
- Projectweken
- Schoolreisje
- Rots & Water
- Schoolkrant OPROEP!
- Kangoeroe wedstrijd
- Naschools aanbod: Sport & Spel
- Nieuws van de MR
- Nieuws uit de groepen
- Pablo
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Projectweken
Altijd al afgevraagd hoe de wereld er onder water uitziet? Benieuwd
naar de kleurenpracht van de exotische vissen? Nieuwsgierig naar de
gezonken schepen op de bodem?
Wij gaan het allemaal ontdekken tijdens de projectweken over…

*** Onderwaterwereld ***
Met onderzoeken, creatieve lessen en educatieve momenten gaan wij
meer leren over de wereld onder water. Iedere groep doet dit vanuit een
eigen thema binnen het project.
Op donderdag 22 mei willen wij al onze bevindingen graag aan u
presenteren middels een afsluiting. Deze vindt plaats van 18.00 – 19.30
uur. Dit gaat in de vorm van een inloop vanaf 18.00 uur. Om 18.15u
openen we de avond en krijgt u de gelegenheid om de school en
klassen te bezichtigen.
Om 19.00u vindt er een speciale hoofdact plaats, waar alle kinderen en
(misschien ook) leerkrachten een rol gaan hebben. U bent allen van
harte uitgenodigd!
Op vrijdag sluiten we dan het project nogmaals af, maar dan met de kinderen. Dit keer in de vorm van een…
Schoolreisje
Zullen we het project nog een keer afsluiten, maar dan alleen met de kinderen?
Gaan jullie mee op schoolreis?
Wanneer?
Voor wie?
Hoe komen we daar?
Waar gaan we heen?
Waar moeten we aan denken?

Vrijdag 23 mei (8.30 – 16.00)
Groep 1 t/m 6
Per bus
Het Dolfinarium (Harderwijk)
Eigen eten mee! Droge kleren (voor onvoorspelbare dolfijnen en walrussen)

Rots & Water
Inmiddels hebben alle ouders van groep 4/5 een uitnodiging ontvangen voor de afsluiting van de “Rots en Water
training”. Deze vindt plaats op 13 mei 2014 in de grote gymzaal van MFC. De morgen begint om 10.45-11.45
uur. Om 12.00 uur is er een gezamenlijk lunch op school en zullen we de paasviering met de ouders en kinderen
terugkijken. Wij hopen op een grote support.
Vriendelijk groetend, Juf Marlies, juf Petra en meester Jeroen
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Schoolkrant OPROEP!
Wij luiden de noodklok! Ieder jaar kijken we halsreikend uit
naar de Winter- en/of Zomerschakel. Dé schoolkrant die van
inhoud wordt voorzien door kinderen van de Jeanne d’Arc en
uiteindelijk in elkaar gezet tot een mooie, leesbare krant
door…ouders!
De ouders die dit leuk vinden én goed kunnen zijn zeldzaam,
maar ze zitten ergens verstopt. Maar misschien zijn we wel op
zoek naar u. Een eindredacteur die contact onderhoudt met de
leerkrachten en de creativiteit bezit om alle input tot een mooie
krant te smeden en wellicht zelf ook mooie ideeën heeft en
deze tot uitvoering wil brengen.
Past u in dit profiel? Laat het ons dan zo spoedig mogelijk
weten. Mail naar: kora.junte@hotmail.com
Kangoeroe wedstrijd
Op 28 maart 2014 hebben wij als school meegedaan met de kangoeroe-rekenwedstrijd. Inmiddels zijn de
definitieve uitslagen van W4Kangoeroe 2014 bekend. Elke categorie op de middelbare school kent precies één
absolute winnaar. Dat is vrij uniek. Op de basisscholen is dat anders: in groep 3 zijn er 22 deelnemers die alles
goed hadden, in groep 6 zijn dat er 7 en in groep 8 zijn het er 2.
De prijzen worden nu verdeeld en de certificaten geprint. In verband met pasen en de meivakantie moeten we
nog even afwachten wanneer dit alles op school aanwezig is. We wachten dus nog even af.
Zouden wij een winnaar in ons midden hebben?!
Naschools aanbod: Sport & Spel
Iedere donderdagmiddag wordt er Sport & Spel verzorgd door stichting Wiel. Dit valt
onder het naschools aanbod. Tot op heden werden deze lessen verzorgt in het MFA
Aperloo.
Het is het voornemen om op donderdag 22 mei te starten met buitenlessen. Wilt u
daar de kinderen alvast op voorbereiden en hier in sportkleding rekening mee houden?
Alvast dank!
Namens stichting WIEL.
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Nieuws van de MR
Op donderdag 8 mei heeft er een MR vergadering plaatsgevonden. Hierbij zijn de volgende punten gepasseerd;
- Continurooster; Wij werken met een 5-gelijke dagenmodel. Dit werkt naar behoren en naar tevredenheid
van ouders en leerkrachten.
- Website; De lay-out van de website is bekeken. De MR is gevraagd een stuk toe te voegen wie wij zijn
en wat we doen.
- Onderwijstijd & Formatie; De onderwijstijd is aan de MR voorgehouden. De MR stemt in met de
onderwijstijd incl. vakanties en groepenverdeling. Hierover meer in de volgende Schakel van 23-05-’14.
- GMR; Op 20 mei vindt er een GMR-vergadering plaats. Roderick heeft een toelichting gegeven op de
belangrijkste zaken voor de Jeanne d’Arc. Deze gingen o.a. over het project Vierslagleren, aanpassing
aan het toekennen van ‘gewicht’ aan een leerling en de kans om een Gezond Schoolbeleid op te
stellen.
In de volgende MR-vergadering (19-06-’14) wordt er inhoudelijk gekeken naar de Koers & Doel van de zittende
MR. Hoe willen wij ons opstellen als geleding binnen de school? Hoe pakken we grote vraagstukken van ouders
en leerkrachten op? Dit zijn een aantal vragen waar wij ons over gaan buigen.
Namens de MR
Nieuws uit de groepen
Groep 1/2
Na ruim een week vakantie zijn we weer fris van start gegaan. Een kort weekje waarin we hard aan het werk
moesten voor Moederdag en we konden wennen aan het nieuwe extra lokaal boven met juf Talitha. Ondanks de
drukte om in korte tijd iets moois voor de mama’s te maken, merkten we direct wat een rust er boven en
beneden heerste. Eén van de kinderen zei het zelf: wat is het lekker stil, hè juf?
Er is ineens weer ruimte aan de tafels en in de hoeken. En wij als leerkrachten hebben weer tijd om met een kind
wat extra te oefenen of gezellig mee te spelen in één van de hoeken. De laatste tien weken van dit schooljaar
zien wij dus helemaal zitten!
Wilt u ook zien hoe het lokaal er boven uitziet? Kom gerust even een kijkje nemen!
Groep 3
De laatste weken van dit schooljaar gaan in het teken staan van de voorbereidingen op groep 4. Oefening in
zelfstandig werken, leren werk in te plannen op de weektaak, maar ook met ‘volwassen’ lessen bezig gaan als;
discussiëren (zie laatste post op Facebook).
Uiteraard is er ook ruimte voor alle andere activiteiten die er aan zitten te komen. Wij gaan ons helemaal uitleven
tijdens de projectweken en zullen dat in een spetterende afsluiting terug laten zien. We hebben er #zin in!
Groep 4/5
Rekenen gaat gewoon door. Alle andere vakken als; schrijven, taal en lezen worden allemaal aangepast naar
het project van aankomende weken.
Meester Jeroen maakt een Paasfilm over de afgelopen Paasviering. Deze zal aan de ouders worden getoond bij
de afsluiting van de Rots & Water training op 13 mei.
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Groep 6/7/8
De laatste periode van het jaar is aangebroken en dat betekent voor groep 6/7/8 nog een aantal bijzondere
momenten. Zo gaat groep 7 en 8 op maandag 26 mei tot woensdag 28 mei op kamp naar Hulshorst. Groep 6
wordt uiteraard niet vergeten met het schoolreisje naar het Dolfinarium op 23 mei. Er wordt ook nog hard
gewerkt tot de zomervakantie. Aankomende week beginnen de boekbesprekingen en staat er nog een toets
ronde ingepland. Naast de reguliere CITO zal groep 7, in juni, starten met de entree toets. Met de Entreetoets
worden de basisvaardigheden van leerlingen op de onderdelen Taal, Rekenen-Wiskunde en Studievaardigheden
gemeten. Wij vermaken ons nog wel!!!
Pablo

…is Moederdag niet vergeten!
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