Openbare Jenaplan basisschool

Nieuwsbrief september 2021
Kalender
6 t/m 23 september
8 september
15/22/29 september

27 september
28 september

Kennismaakgesprekken, uitnodiging komt via Social Schools
Oud papier
Schoolkorfbal voor de groepen 3 t/m 8, informatie komt via de
leerkracht/Social Schools
Informatieavond voor de ouders groep 8 over het voortgezet
onderwijs (locatie Triangel), informatie komt via Social Schools
MR-vergadering
Studiemiddag Jenaplan; de kinderen zijn om 12:00u vrij

Voor in de agenda…
13 oktober
18 t/m 22 oktober

Jenaplanstudiedag; de kinderen zijn de hele dag vrij
Herfstvakantie

Goed om te weten…
Afwezigheid directie
Afwezigheid IB
Afwezigheid leerkrachten

Middagen en een enkele ochtend
Vrijdagen
N.v.t.

22 september

Personeel
Nieuwe leerkrachten
We zijn het schooljaar gestart met een paar nieuwe gezichten. Zo zijn Mart Damhuis en Heidi
Bonnes bij ons komen werken. Zij blijven het hele schooljaar. Mart vervangt Cynthia bij de Vossen
tijdens haar herstel en geeft op vrijdag les aan de Eenden. Heidi werkt samen met Monique bij de
Kikkers; zij is er op donderdag en vrijdag. Ook is het fijn dat Floor Doornbos het hele schooljaar bij
ons blijft. Zij is juf van de Inktvissen.
Nieuws
Zowel Cynthia als Stefanie zijn actief aan het opbouwen in school. Zij laten beiden weten het fijn te
vinden er weer te zijn en hopen vlot helemaal hersteld te zijn. Stefanie gaat in de kerstvakantie met
verlof; zij is in verwachting van haar eerste kind. Nienke Koertshuis zal tijdens het verlof de
waarneming op zich nemen. Marleide zal ondersteunend zijn, onder andere als aanspreekpunt
wanneer Nienke er niet is. Stefanie is er weer na de meivakantie.

SocialSchools
Via Social Schools informeren we ouders over wat zich
in school afspeelt. Deze informatie kan aan de hele
school gericht zijn, zoals deze nieuwsbrief of een
algemene mededeling, maar ook groep gerelateerd.
Een bericht uit de groep is vaak praktisch van aard. Ook oproepen voor hulp of uitnodigingen voor
gesprekken gaan via SocialSchools. Het is handig om bijlagen die met berichten meekomen te
openen, hier is extra informatie te vinden.
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
Via SocialSchools kunnen ouders ook leerkrachten benaderen met een bericht. Wat helaas niet
mogelijk is via Social Schools, is ziekmelden. Hiervoor kan er tussen 8:00u en 8:30u gebeld worden
op 053-4313414.
Het downloaden van de app kan via de playstore (Android) en de appstore (Apple). Op de computer
kan ook ingelogd worden. Mocht inloggen via Social Schools niet lukken, bijvoorbeeld omdat er
geen code bekend is, kan er gemaild worden met Monique van de administratie op
admin@hetpaletenschede.nl

Vieringen - Jenaplanonderwijs
Een van de vier kernwaarden (naast het gesprek, werk en spel) van
Jenaplanonderwijs zijn de vieringen. Tijdens vieringen is er aandacht voor
wat we samen hebben beleefd. Een voorbeeld van de vieringen is het
zingen voor de jarigen. Vorig schooljaar is dit helaas niet gelukt omdat we
door Corona niet samen mochten komen in de hal.
Dit schooljaar gaan we weer van start. Elke maand komen we met zijn allen bij elkaar en mogen de
jarigen van die maand naar voren komen. De hele school zingt hen dan als jarige toe. Super
bijzonder! Ook leren kinderen op deze manier wat normen en waarden tijdens een voorstelling zijn.
Denk bijvoorbeeld aan stil zijn voor een ander en rustig blijven zitten.

Goed om te weten
Ouderkalender
De ouderkalender is digitaal klaar voor verzending. Jullie ontvangen hem eind van deze week via
Social Schools. Hierna gaat het kopieerapparaat aan het werk en ontvangt elk gezin in de loop van
september ook een papieren versie.
Gymnastiek
Vanaf dit schooljaar geven we de kinderen de mogelijkheid te douchen na de gymles. Eerder
stelden we dit verplicht. Het is in ieder geval prettig om te kinderen zich op te laten frissen,
bijvoorbeeld met een washandje. Dat past bij de ontwikkeling voor persoonlijke hygiëne. We leren
de kinderen zo dat ze zich na het sporten opfrissen, wel zo fijn voor jezelf en de ander. Een
washandje en een handdoek van thuis is daarom handig. Voor de kleuters is dit niet nodig.

Weer naar school gaan is ook best even wennen...
Gelukkig went het snel. Fijn dat iedereen er weer is!
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!

