Openbare Jenaplan basisschool

Nieuwsbrief november 2021
Kalender
Begin november
3 november
15 november
25 november

Pre-adviesgesprekken groep 7 en 8
Oud papier
Jenaplanstudiedag; de kinderen zijn de hele dag vrij
NSCCT voor groep 6 en 7

Voor in de agenda…
3 december
23 december
24 december
25 december t/m 9 januari

Sinterklaas op school; de kinderen zijn om 13:00u vrij
Kerstviering 17:00u-18:30u; kinderen gaan tot 14:00u naar school
Kinderen gaan tot 12:00u naar school, daarna kerstvakantie
Kerstvakantie

Nieuws uit de school
Gefaseerde inloop
De afgelopen weken was het even wennen; mee de school in en weer door de voordeur naar
binnen komen. We hebben gezien dat jullie met veel plezier meekwamen, we zagen trotse kinderen
maar ook veel trotse ouders. Fijn dat jullie meegewerkt hebben aan de gefaseerde inloop!
Ouders mogen nu alle dagen mee naar binnen tussen 8:15u en 8:30u. Blijf rekening houden met
elkaar en wanneer de klassendeur dichtgaat zit de inloop er weer op.
NB. Wanneer er vanuit de overheid aanpassingen in beleid komen zullen wij deze opvolgen.
Hierover zullen we jullie tijdig informeren.
Met de fiets naar school
Veel kinderen en hun ouders komen op de fiets. Super, want dat is gezond en wel zo handig gezien
de beperkte parkeergelegenheid. Het is fijn als de fietsen van de kinderen tussen de nietjes staan,
dan staan ze tijdens het buitenspelen niet in de weg. Fietsen van ouders zien we ook het liefst zo
veel mogelijk langs de kant staan zodat wandelaars er goed tussendoor kunnen lopen.
Dit weekend gaat de wintertijd in, denken jullie aan een fietslichtcontrole?
Of toch met de auto?
We gaan tijd van het jaar in waarin het minder mooi weer is, het
regent meer en het is kouder. De auto wordt dan vaker gebruikt.
Hierdoor stopt het verkeer rondom school eerder op en raken de
parkeerplaatsen vol. Gebruik de zoen&zoef handig; sluit zoveel
mogelijk aan, dan kunnen er meer auto’s op. Gebruik alleen
parkeerhavens om te parkeren. De politie kan hierop controleren
en eventueel bekeuren.
MR-verkiezingen
Na een door Corona verlengde termijn is het tijd voor verkiezingen voor MR-leden. De verkiezingen
vinden plaats tussen nu en begin december. De komende weken ontvangen jullie via SocialSchools
hier meer informatie over. Handig om alvast rekening mee te houden: op 1 december 2021 zijn de
daadwerkelijke verkiezingen, we hopen dat jullie dan allen je stem komen uitbrengen.
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Bij ons is leren leuk in een veilige open sfeer als voorbereiding op de toekomst!

Openbare Jenaplan basisschool

Prijs KidsRun
Gewonnen!
In de vorige nieuwsbrief haalden we het al
even aan; onze school heeft het
twentsscholenkampioenschap van de KidsRun
gewonnen.
Voor de vakantie mochten we de prijs in
ontvangst nemen. Hiervoor zijn een aantal
kinderen op de foto geweest met meneer Ivo
(vakleerkracht gymnastiek).
We zijn heel trots en willen de foto graag
met jullie delen.

Spelen is leren! - Jenaplanonderwijs
Jenaplanonderwijs is op te hangen aan vier waarden; het gesprek, het werk,
het spel en de viering. Het spel heeft daarin een bijzondere rol, het is meer
dan vrij spelen of buitenspelen maar weer niet hetzelfde als werken. Spelen
ontspant, maar helpt ook te verwerken wat er is meegemaakt. Denk
bijvoorbeeld aan de poppenhoek; hier spelen jonge kinderen de rol van
vader/moeder/verzorgende na als ervaring voor henzelf. Spel geeft ruimte
om emoties te uiten en prikkelt de fantasie.
Op school gebruiken we spel ook om te oefenen wat reacties kunnen zijn op bepaald gedrag. Denk
daarbij aan het aanleren van sociale vaardigheden in rollenspellen maar ook het uitspelen van een
zelfgeschreven verhaal. Spel helpt de situatie te verduidelijken en op een veilige manier alvast te
ervaren hoe het in het echt zal zijn. Ook energizers zijn vorm van spel. Dit zijn korte activiteiten om
spanning af te bouwen om daarna weer verder te kunnen werken. Spelen doen we in alle groepen.
Tijdens spel is iedereen vrij om zo deel te nemen dat hij of zij zich er fijn bij voelt.
Energizers in de klas kunnen ook erg leuk zijn thuis. Hier zijn leuke ideeën te vinden:
https://www.jufblogt.nl/2021/08/03/25x-de-beste-en-leukste-energizers-in-de-klas/

Goed/Leuk om te weten
Zwangerschappen
Naast de zwangerschappen van juf Marjolein en juf Stefanie mogen we jullie laten weten dat juf
Anouk in verwachting is van haar tweede kindje. Anouk is leerkracht bij de Vossen. Zij zal medio
april 2022 met verlof gaan. We wensen Anouk een fijne zwangerschap toe!
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