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Beste allemaal,
De CITO’s zijn in alle groepen afgerond. Dat maakt dat nu de
laatste hand wordt gelegd aan het vullen van de portfolio’s met
rapporten, niveaugrafieken, werkjes van kinderen, etc. Volgende
week krijgt u de eindopbrengsten van dit schooljaar onder ogen.
Samen met uw kind kunt u alvast een kijkje nemen in dit portfolio
ter voorbereiding op de portfoliogesprekken.
We maken ons klaar voor de afronding van dit schooljaar en gaan
daarna weer vooruit kijken. Een nieuwe groep, misschien een
nieuwe juf of meester (zie formatie in deze schakel!)? Het zijn
(ont)spannend en leuke tijden. We kijken uit naar een
kennismaking met de nieuwe groep op de doordraaimiddag en we
mogen ons gaan opmaken voor het afscheid van groep 8 en het
Eindfeest. Maar niet in de minste plaats blijven we uiteraard ook
de prachtige prestaties van óns Nederlands elftal volgen!
Nog 4 prachtige weken waarin we kunnen genieten van waar we
nu staan en alvast mogen dromen over volgend jaar!
Voor nu veel leesplezier!
Namens het team Jeanne d’Arc
Agenda
9 juli
16 juli
17 juli

Studiedag (kinderen vrij)
Doordraai-middag
Eindfeest (17.00 – 19.00)

In dit Schakeltje:
- Formatie ‘14/’15
- Afscheid Anneke
- Schoolfotograaf - bestelling
- Portfolio’s - planning
- Nieuws uit de groepen
- Pablo & Maya
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Formatie 2014-2015
Beste allemaal,
Zoals u wellicht gezien heeft, hebben we een volle kleutergroep en ook voor in het aankomende schooljaar zijn
er al een tiental inschrijvingen bekend. We zijn trots op dit resultaat. Gezien de omvang van de groep hebben we
dan ook voor gekozen om met twee kleutergroepen te starten in het nieuwe schooljaar.
Wellicht heeft u de vacature al online zien staan. We zoeken een juf of meester voor een kleutergroep per 1
augustus 2014.
Het formatieplan ziet er als volgt uit;
Kleutergroep 1;
Esther van Loo en Roderick Dijk
Kleutergroep 2;
Vacature
Groep 3 en 4;
Petra Huisman en Marije Koopman
Groep 5 en 6;
Marlies van Spijker en Alma Teune
Groep 7 en 8;
Walter Troost
Interne begeleiding;
Petra Huisman
Locatie coördinator;
Walter Troost
Contactpersoon MR / OV; Roderick Dijk
Directeur;
Erwin Dekker
Zoals u hierboven kunt zien, nemen we dit jaar ook afscheid van een aantal collega’s. Meester Jeroen heeft zijn
diploma gehaald en heeft een baan aangenomen op de Agnietenschool. Juf Anneke heeft een uitdaging elders
gevonden. Hierover kunt u meer lezen in het schakeltje. Meester Ferry komt waarschijnlijk aankomend
schooljaar wederom groep 7 en 8 versterken. De werkzaamheden voor juf Talitha zullen stoppen per einde van
dit schooljaar.
Alvorens we in het nieuwe schooljaar kunnen starten, hebben we nog een aantal dingen te regelen. We moeten
een goede juf of meester vinden voor de kleutergroep. We moeten de materialen van groep 3 naar boven
verhuizen, zodat we de groepen 1 en 2 beneden kunnen creëren. Groep 3/4 gaat aankomend schooljaar in het
lokaal van de “Talentenstudio” werken.
Ik kan me voorstellen dat u benieuwd bent naar de verdeling van de leerlingen in de school en m.n. de
kleutergroepen. Zodra we hier meer nieuws over hebben, hoort u dit van ons.
We houden u op de hoogte
vriendelijk groetend
namens het team van de Jeanne d'Arc
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Afscheid Anneke Blokzijl
Beste ouders en kinderen,

Gisteren een droom, vandaag een plan, morgen een realiteit.
Lornah Kiplagat
Ongeveer anderhalf jaar geleden begon ik ook met deze tekst. Toen vertelde ik dat mijn droom om me alleen te
richten op begeleiding en coaching, aan het landen was: ik stopte toen met juf zijn voor groep 1 en 2 en had een
baan aangenomen voor 1 dag als IB-er in IJsselmuiden naast 1 dag IB-er/coach aan onze Jeanne d’Arc en mijn
eigen praktijk.
Mijn droom-plannen stopten daarbij niet.
Een nieuwe uitdaging kruiste een paar maanden geleden mijn pad: anderhalve dag IB-er worden op een school
in Slagharen. Eerst als invaller en per 1 augustus is het een vaste aanstelling.
Drie scholen begeleiden is mooi om van alles uit te wisselen, doch ook intensief; mede omdat het twee besturen
en twee regio’s betreft. Per 1 augustus heb ik daarom mijn ontslag aangevraagd bij de Jeanne d’Arc/ het
SKOFV.
Ik heb met veel plezier 8 jaar aan de Jeanne d’Arc gewerkt.
Als team hebben we veel meegemaakt, veel werk verzet in allerlei vernieuwingen en ontwikkelingen met de zorg
om uw kind als uitgangspunt. Hierbij heb ik als mens en zeker als intern begeleider/coach veel mogen leren:
voor ouders vaak ‘onzichtbaar’ achter de schermen, voor mijn collega’s ‘de spin in het web’ met de
helicopterview.
Ik heb genoten van de kinderen, hun spontaniteit en vooral…. de glimlach als ze iets nieuws ontdekten, bewust
werden van ‘’ dit kan ik!“
Het contact met u als ouder heb ik als goed en waardevol ervaren. Ik wil u, via deze weg, bedanken voor uw
vertrouwen.
Afscheid nemen van een vertrouwd nest, doe ik met een kleine traan. Toch is het goed om ‘uit te vliegen’, mijn
hart te volgen, kennis en ervaringen te delen en verder te ontwikkelen.
Met vriendelijke groet,
Anneke Blokzijl
Schoolfotograaf
Afgelopen woensdag 18 juni zijn alle kinderen gefotografeerd door de schoolfotograaf.
Zowel voor portret, broertjes & zusjes, alsook op de groepsfoto.
Over een week of 2/3 zal de berichtgeving binnenkomen dat de foto’s besteld
kunnen worden. Dat gaat sinds vorig jaar digitaal. U krijgt een unieke
code waarmee u foto’s kunt bestellen en betalen.
Zodra wij de codes binnen krijgen, gaan ze z.s.m. met de
kinderen mee naar huis.
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Portfolio’s – planning
Aankomende vrijdag 27 juni worden de portfolio’s meegegeven aan uw kind. Hierin staan de laatste resultaten
van CITO en methodetoetsen in. Ook kunt u zien hoe uw kind zich heeft verbeterd in de persoonlijke leerdoelen,
zijn er nieuwe werkjes toegevoegd en is er ruimte om complimenten te geven en ontvangen.
Dit portfolio kunt u gebruiken ter voorbereiding op de portfoliogesprekken in de week van 1 juli. De
kinderen worden op school voorbereid op dit gesprek, door samen met de leerkracht het portfolio door te lopen.
In het portfoliogesprek is er ook ruimte om samen vooruit te blikken naar het volgende schooljaar en wat uw kind
nodig heeft om verder te groeien. Daarbij worden ook de nieuwe leerdoelen opgesteld.
De planning van de gesprekken hangt bij de deur van de klas. Mocht u op de geplande datum/tijd verhindert zijn,
dan kunt u gerust onderling ruilen. Wilt u dit wel aangeven op de planning bij de deur?
Alvast hartelijk dank voor uw medewerking en veel plezier met het lezen van de portfolio’s!
Nieuws uit de groepen
Groep 1/2
Het einde van het schooljaar is in zicht en daar past ons nieuwe thema
uitstekend bij. Het is een thema uit de methode Schatkist met als titel: Einde
schooljaar!
We hebben een verhaal gehoord over Kinti en Merijn die beiden in groep 2
zitten. Na de vakantie gaat Merijn naar groep 3, maar Kinti moet nog in groep 2
blijven. Dit vindt ze niet leuk. Stiekem schrijft ze haar naam op de lijst van groep
3. Natuurlijk lukt haar plannetje niet. Gelukkig kunnen ze wel vrienden blijven.
Dit verhaal sluit erg aan bij onze klas. Ook bij ons blijft een aantal kinderen nog
een jaar in dezelfde groep. Omdat ze nog te jong zijn of omdat het beter voor ze
is om nog een jaartje te oefenen aan de dingen die ze nog moeilijk vinden.
We kijken we vooruit naar de zomervakantie en naar wat daarna komt. Wat ga je doen in de vakantie? Hoe zal
het zijn in groep 3? Hoe nemen we afscheid van elkaar?
Natuurlijk gaan we mooie dingen maken over dit thema. Hiervoor hebben we u nodig. We sparen
schoenendozen met een deksel. Hiervan gaan we koffers maken voor de vakantie. Spaart u mee?
Groep 3
De loom-juichbandjes werken perfect! Al twee keer winst voor Nederland en we blijven natuurlijk ook kijken naar
de derde wedstrijd tegen Chili. In de klas is het ook raak met het WK. Naast dat de klas zo oranje mogelijk is,
houden we ons ook bezig met een kleinschalig project over ‘Voetbal’. We zijn druk bezig met een nieuw
WK_lied, bedenken alvast een logo voor het WK in 2018, ontwerpen een voetbal en maken een eigen
voetbaltoernooi. Dit toernooi kunnen we bij goed weer op vrijdag 27 juni uit laten voeren in de speeltuin!
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Groep 4/5
In groep 4/5 leeft het WK helemaal! Bij elke wedstrijd van Nederland voorspellen we de uitslag. Om Nederland
zo goed mogelijk te kunnen aanmoedigen zijn we momenteel bezig om mascottes te maken voor Nederland,
hierdoor MOETEN ze wel kampioen worden. Verder hebben we allemaal tekeningen gemaakt voor de
schoolkrant die te maken hebben met het WK. De hoogtepunten van het WK zijn door de kinderen getekend of
op papier gezet doormiddel van een verhaal of gedicht.
Groep 6/7/8
Afgelopen twee weken stonden in het teken van toetsen. Alle groepen hebben te maken gehad met de CITOtoetsen. Daarnaast heeft groep 7 zich ook bezig gehouden met de Entree-toetsen. Volgende week zijn wij dan
ook klaar met alle toetsen en gaan we ons voorbereiden op de laatste weken van dit jaar.
In groep 6 verwelkomen wij Reinoud Berends. Inmiddels is hij al helemaal gewend en is hij een gezellige,
sportieve aanwinst voor onze groep. Fijn dat je er bent Reinoud!
Pablo Pissebed
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