Openbare Jenaplan basisschool

Nieuwsbrief december 2021
Kalender
1 december
3 december
23 december
24 december
25 december t/m 9 januari

Oud papier
Sinterklaas op school! De kinderen zijn om 13:00u vrij!
Kerstviering; kinderen gaan tot 14:00u naar school
Kinderen gaan tot 12:00u naar school, daarna kerstvakantie
Kerstvakantie

Voor in de agenda…
27 januari

Studiemiddag, de kinderen zijn om 12:00u vrij

Nieuws uit de school
Alles anders dan anders…
Door de maatregelen zijn we genoodzaakt dingen anders te doen dan we gewend zijn. Zo vieren we
vandaag Sinterklaas in het speellokaal. Elke groep kan op bezoek en heeft zo even tijd met
Sinterklaas. Ook kerst zullen we op een andere manier moeten doen, anders dan andere jaren.
Hierover komt nog meer informatie naar jullie toe. Dit komt via de leerkrachten.
Muziek in school & helpende handjes?
De afgelopen weken hebben voor de groepen 5/6 in het teken
gestaan van muziek leren maken. Dat deden ze samen met de
Stadsharmonie en KaliberKunstenschool. Door de maatregelen kon
het afsluitende concert helaas niet doorgaan en hebben we alles op
film gezet. Nu blijkt dat het bewerken hiervan best lastig is. Is er een
ouder die hier handig mee is en het voor de kinderen en hun ouders
om wil zetten in een leuk filmpje als aandenken? Dit kan
doorgegeven worden via directie@hetpaletenschede.nl

Corona & basisonderwijs
Op woensdag 1 december 2021 hebben jullie een praktische versie van het protocol gekregen. Deze
staat ook op de website van school. Hierin staan handige ‘weetjes’ van hoe we het doen in deze tijd.
Doorgeven besmetting of quarantaine
Met de oplopende besmettingen kan het dus gebeuren dat er een besmetting is in het gezin. Dit
kan ’s ochtends gemeld worden via de telefoon. Mocht het in het weekend of ’s avonds duidelijk
worden dan kan er gemaild worden naar ib@hetpaletenschede.nl. Marleide (IB’er) is onze
contactpersoon t.a.v. Corona. Zij onderhoudt vanuit school het contact met de GGD.
De eerste dag thuis hebben leerkrachten nodig om werk te organiseren voor thuis. Zij zullen dit
afstemmen met jullie. De hoeveelheid werk en of het nodig is, is ook afhankelijk van het aantal
dagen quarantaine. Bij ‘gewoon’ ziek geven we niet direct huiswerk mee, dan is weer beter worden
het eerste wat moet gebeuren.
Contact met de leerkrachten
Nu er geen inloop of fysieke gesprekken zijn is contact leggen met de leerkracht wat lastiger.
Hiervoor kan SocialSchools gebruikt worden. Via de app is het mogelijk een bericht naar de
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leerkracht te sturen. Ook via mail zijn we bereikbaar of via de telefoon. Onder schooltijd zijn
leerkrachten niet bereikbaar i.v.m. lesgeven.

De essenties van een jenaplanschool - Jenaplanonderwijs
In de vorige nieuwsbrief kwamen de vier waarden aan de orde. In deze editie
neem ik jullie mee in de essenties van het Jenaplanonderwijs. Waar de vier
waarden vooral praktisch zijn, geven de essenties inhoud aan de activiteiten die
we doen. Het zijn vaardigheden die een ondernemende houding bij kinderen
bevorderen. Bij elke cursus, activiteit, excursie of dagelijkse bezigheid liggen de
essenties als doel voor het kind eronder. De essenties zijn de meerwaarde van
een Jenaplanschool en onderscheid ons van andere scholen.
De zeven essenties zijn:
1. Ondernemen
2. Plannen
3. Samenwerken
4. Creëren

5. Presenteren
6. Reflecteren
7. Verantwoorden

Meer weten? Kijk op https://www.jenaplan.nl/nl/jenaplan/wat-is-jenaplan/essenties en klik eens op
‘Jenaplanessenties in kindertaal’.

Goed/Leuk om te weten
Laatste nieuwsbrief voor de kerstvakantie
We gaan de laatste weken van dit jaar in. En wat een jaar is het weer
geweest! Er is hard gewerkt, veel flexibiliteit getoond, veel van iedereen
gevraagd en toch doorgezet. We hopen op een mooi en gezond 2022 en
wensen jullie ouders, verzorgers en kinderen dit ook toe.
Fijne feestdagen en een mooi 2022 gewenst namens het hele team:
Joanne, Jayke, Sylvia, Annemarie, Elisa, Teske, Marleide, Monique K,
Floor, Mart, Anouk, Cynthia, Marjolein, Henri, Mariël, Melanie,
Monique kR, Heidi, Ivo, Basak, Inge vA, Veronique, Inge vE,
Nienke en Stefanie
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