Openbare Jenaplan basisschool

Nieuwsbrief oktober 2021
Kalender
4 oktober
6 oktober
13 oktober
15 oktober
18 t/m 22 oktober

GMR
Oud papier
Jenaplanstudiedag; de kinderen zijn de hele dag vrij
Voorleeskampioenschap groep 7 en 8
Herfstvakantie

Voor in de agenda…
15 november

Jenaplanstudiedag; de kinderen zijn de hele dag vrij

Nieuws uit de school
Sportief nieuws
• Namens Het Palet hebben er zo’n 70 kinderen meegedaan aan de KidsRun.
We hebben zelfs de scholencompetitie gewonnen. Onze kinderen waren
samen het snelst! We zijn trots op de sportieve prestaties van onze
kinderen!
• Afgelopen woensdagen hebben er 6 teams uit de groepen 3 t/m 6
meegedaan aan het schoolkorfbaltoernooi. Alle teams hebben het
geweldig gedaan. Een team uit groep 3/4 is zelfs tweede geworden van alle
scholen. Super gedaan!
• Ouders die hebben geholpen, meegereden, gejuicht of pleisters hebben
geplakt tijdens de KidsRun en het korfbal willen we heel erg bedanken.
Zonder jullie kunnen dit soort activiteiten niet doorgaan!
Zwangerschap
Juf Marjolein laat weten van haar tweede kindje in verwachting te zijn. De kinderen uit de Uilengroep wisten het al, zij hebben een afdruk van een echo mogen bekijken. Dat was bijzonder!
Marjolein gaat begin 2022 met zwangerschapsverlof.
Ziekmelden van kinderen
We willen jullie vragen ziekmeldingen 's ochtends tussen 8:00u en 8:30u telefonisch aan ons door te
geven. Leerkrachten hebben 's ochtends door lesvoorbereiding en het starten van de dag geen tijd
om dit via Social Schools bij te houden. Bellen kan op: 053-4313414.

Corona - een update
Gefaseerde inloop
Nu de samenleving weer wat op gang komt willen we ook in school meer ruimte geven voor ouders
en andere bezoekers. Tot en met de herfstvakantie nemen we de tijd om de inloop weer terug naar
‘normaal’ te brengen. Dat betekent dat er meer drukte in school zal zijn en we jullie willen vragen
op redelijke wijze gebruik te maken van de inloop. Even kijken en zwaaien, wellicht een kort
moment met de leerkracht en dan weer naar buiten. De inloop is tussen 8:15u en 8:30u. We starten
om 8:30u; de deuren gaan dan dicht en alle aandacht gaat vanaf dat moment uit naar de kinderen.
Meer informatie is te vinden in een aparte brief over de gefaseerde inloop.
OJBS Het Palet

Gerard Terborghstraat 9
7545 BV Enschede
053-4313414

Bij ons is leren leuk in een veilige open sfeer als voorbereiding op de toekomst!

Openbare Jenaplan basisschool
In het kort:
Week 40 (4 t/m 8 oktober) – inloop voor groep 1 t/m 4
Week 41 (11 t/m 15 oktober) – inloop voor groep 1 t/m 4 en dinsdag en vrijdag voor 5 t/m 8
Vanaf week 43 (25 t/m 29 oktober) – inloop voor alle groepen
Mogelijkheden schoolreizen/excursies
In het team is besproken dat schoolreizen en excursies weer mogen. Wij zijn daar heel blij mee en
grijpen deze kans zeker aan. De leerkrachten zijn aan het bekijken of zij op korte termijn al een
schoolreis in de vorm van een dagreis kunnen organiseren. Ook willen we de Vlieland-schoolreis van
groep 8 door laten gaan. Hiervoor zijn en blijven we wel afhankelijk van wat kan en mag tegen die
tijd. Als het zo blijft zoals het nu is, gaan we zeker!
(Hulp)ouders in de school
Met het vervallen van de 1,5 meter kunnen we ook meer gebruik maken van jullie hulp. Dat doen
we graag en vinden we ook een meerwaarde in het Jenaplanonderwijs. Wanneer er hulp in de
groep of in school nodig is zal dit gevraagd worden via Social Schools.

Samen spreken - Jenaplanonderwijs
In het Jenaplanonderwijs hebben kinderen een stem. Ook op Het Palet geven we kinderen hiertoe
de ruimte en leren ze dit op een fijne en respectvolle manier te doen. Ze leren dat spreken en
luisteren bij elkaar horen. Samen vormen ze de waarde ‘het gesprek’.
Het meest concrete voorbeeld van het gesprek is de kring. We gaan daarin verder
dan de ‘weekendkring’. Zo is er onder andere de actualiteitenkring (nieuws en
nieuwtjes), de boekenkring (boeken leren kennen en waarderen), themakring
(voor een onderwerp, gebeurtenis of film), de tekstenkring (eigen geschreven
teksten bespreken en beter maken), de filosofiekring (vragen die aanzetten tot
denken) en de evaluatiekring (wat gaat goed en wat kan beter in de groep).
Ook instructie, verjaardagen, plannen en muziek kunnen in de kring plaatsvinden.
Het gaat altijd om jezelf leren uitspreken naar anderen, naar elkaar te luisteren en inbreng te
kunnen en durven leveren. Dit is voor kinderen een goede voorbereiding op de toekomst in een
samenleving waarin veel gesproken wordt en het prettig is als je jezelf goed kunt uiten.

Goed om te weten
Waardevolle spullen
Steeds vaker zijn kinderen in het bezit van waardevolle spullen. Denk bijvoorbeeld aan een mobiele
telefoon, een smartwatch, (zonne)brillen of andere waardevolle spullen van huis. Onder schooltijd
is communicatie mogelijk via de telefoon van school en dienen eigen telefoons of smartwatches van
kinderen uitgeschakeld te worden. De verantwoordelijkheid voor deze waardevolle spullen ligt, ook
onder schooltijd, bij ouders. Op school zijn alle middelen die nodig zijn ter beschikking, het
meenemen van spullen vanuit huis is eigen keuze. Maak daarom met je kind afspraken over het al
dan niet meenemen van dergelijke spullen en het bewaren ervan in de rugzak.
Schoolfotograaf
Ook dit schooljaar komt Foto Koch de kinderen op de foto zetten. Dat zal gebeuren op dinsdag 19
april 2022. Tegen die tijd zal de datum ter herinnering ook nog een keer in de nieuwsbrief komen.
OJBS Het Palet

Gerard Terborghstraat 9
7545 BV Enschede
053-4313414
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