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Weekbrief 03                                28-10-2016 
 

Jenaplanschool Sint Willibrordus  
T: 0597 614008 

willibrordusschool@primenius.nl 

 
 

Voorlichtingsavond Dollard College 

Voor de ouders van de 8e jaars-leerlingen wordt 14 november a.s. een 

voorlichtingsavond gehouden. Aanvang is 19.30 uur.  

 

Sint Maarten 

Woensdagochtend 2 november gaan we weer aan de slag met onze lampionnen! We 

kunnen hierbij nog flink wat hulp van ouders gebruiken. Opgave kan bij de 

stamgroepleider. Op maandag 7 november gaan we de lampionnen verder afmaken, 

ook voor die dag zijn we nog hulp nodig. 

Op 11 november hebben we om 09.00 uur een Sint Maartenviering in de kerk. Alle 

ouders zijn vanaf 08.30 uur welkom om hierbij te zijn. We zijn per stamgroep nog op 

zoek naar een aantal ouders die mee willen lopen naar de kerk en tussen de 

kinderen willen zitten. Opgave bij de stamgroepleider van je kind(eren) 

Iedereen is  van harte welkom in de kerk, niet alleen ouders maar ook opa’s, oma’s 

en andere familieleden. Wel willen we u vragen om tijdens de viering de aandacht bij 

de viering te hebben en te luisteren naar wat de kinderen hebben voorbereid. Ook 

wanneer de jongere kinderen het lastig vinden om stil te zijn of moeten huilen 

vragen we u om even met ze naar buiten te gaan. De kinderen hebben energie 

gestoken in de voorbereiding en verdienen het dan ook dat alle aandacht voor hen 

is.  

Nationaal Schoolontbijt 

Dit is verplaatst naar donderdag 10 november. Ook hiervoor zijn we hulp 

nodig! 

Weekviering 

We vragen alle ouders om tijdens de weekviering achterin plaats te nemen 

en niet langs de zijkanten. Dit heeft voornamelijk te maken met de 

doorloopruimte voor de kinderen. 

We vinden het ontzettend leuk dat er elke keer weer meer ouders en 

broertjes en zusjes komen kijken. Maar tegelijkertijd maakt het dit ook wat 

onrustiger. Het is voor de kinderen best spannend om op het podium te 

 

Agenda 

02-11  Lampionnen- 

  ochtend 

 

07-11  Lampionnen 

  afmaken 

 

10-11  Nationaal 

  Schoolontbijt 

 

11-11  Sint Maarten- 

  viering, 08.30 uur 

 

14-11  Voorlichting  

  Dollard College  

  aanvang 19.30 uur

  

 

 

Verjaardagen 

 

Oktober 

29 Wendy 
29 Rafaël 

November 
01 Ronald 
02 Danique 
03 Corné 
03 Tanja 
04 Xavier 
05 Ayla 
09 Marjolein 
15 Dinand 
16 Loïs-Faye 
19 Feline 
21 Lya 
23 Dyon 
23 Allysa 
28 Mike 
30 Lea 
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staan, dus ze verdienen dan ook aandacht en rust. We vragen u om met kleine 

kinderen en baby’s die het even niet zo goed kunnen volhouden om stil te zijn, 

naar buiten te gaan.  

 
 

Bibliotheek 

Zoals u misschien weet hebben we op school een centrale 

schoolbibliotheek. Deze bibliotheek bevindt zich in de centrale ruimte 

bij het speellokaal. Met behulp van ouders kunnen kinderen van de hele 

Groenling boeken lenen. De bibliotheek is ’s ochtends en ’s middags 

geopend.  

Voor de dinsdagmiddag van 13.00 uur– 15.15 uur zijn we op zoek naar 

iemand die de bibliotheek wil draaien. Meer informatie en opgave kan 

bij Marion.   

 

Oudervereniging  

Donderdag 6 oktober is de zakelijke ouderavond geweest. Tijdens de avond is 

verslag gedaan van het afgelopen schooljaar en zijn de plannen en de 

begroting voor dit jaar aan bod gekomen.  

De belangrijkste punten vermelden we hier: 

-  Vanaf schooljaar 2017-2018 gaan we aan het begin van het schooljaar  

 op schoolreis en op schoolkamp.  

-  Aan het eind van dit schooljaar (2016-2017) organiseren we een 

 jubileum feestweek. We vieren dan dat we 30 jaar Jenaplanschool zijn. 

-  De ouderbijdrage en de bijdrage voor het schoolreis en schoolkamp 

 blijven hetzelfde voor dit jaar en voor volgend schooljaar. Binnenkort 

 ontvangt u de rekening en meer informatie over de betaling hiervan. 

-  Dit jaar is Ingeborg voor het laatste jaar onze penningmeester. Dit 

 betekent dat we met ingang van volgend schooljaar een andere 

 penningmeester moeten hebben. Het zou mooi zijn wanneer er iemand 

 is dit die over wil nemen en nu alvast met Ingeborg mee wil kijken om 

 het stokje straks voorbereid over te kunnen nemen.  Meer informatie en 

 aanmelden kan bij Marion. 

Zweden 

In de week voor de herfstvakantie zijn we naar Zweden geweest. We hebben 

hier vooral gekeken hoe de scholen de pedagogiek van Reggio Emilia 

vormgeven. Reggio Emilia gaat er bij de ontwikkeling van kinderen vanuit dat 

er 3 pedagogen zijn die er toe doen.  

 

 

In het kort: 

Gymtijden 

Maandag: 
Apen, Leeuwen, Dassen, Wolven 
Dinsdag: 
Apen, Leeuwen 
Woensdag: 
Dassen, Wolven 
Vergeet niet die dagen geschikte 
gymkleding mee te nemen !!!! 

Ipads 

Graag weer allemaal dagelijks de 
Ipad OPGELADEN mee naar school 
nemen! 

 

 

 

Hulpjes gezocht voor: 

02-11  Lampionnen-ochtend 

 

07-11 Lampionnen afmaken 

 

10-11 Nationaal Schoolontbijt 

 

11-11 Lopen naar de kerk 

Opgave bij de stamgroepleider 

van uw kind. 

 

Vacatures: 

- Bibliotheek dinsdags van  

13.00 uur tot 15.15 uur 

- Penningmeester Ouder-

vereniging 

 

Meer informatie bij Marion.  
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De 1e pedagoog zijn de andere kinderen om het kind heen (kinderen leren 

heel veel van elkaar).  

De 2e pedagoog is de stamgroepleider. De 3e pedagoog is de ruimte en de 

materialen waarin en waarmee het kind werkt.  

We hebben mooie voorbeelden gezien van hoe ze in Zweden omgaan met 

deze  

3 pedagogen. Daarnaast hebben we ook kunnen vergelijken hoe wij deze 

pedagogiek in onze school vormgeven en hoe ze dat daar doen. We kunnen 

echt trots zijn op wat we al ontwikkeld hebben met elkaar maar we hebben 

ook genoeg ideeën opgedaan om in onze school nog meer in te steken op 

deze pedagogiek.  

In november hebben we een studiemiddag gepland waarin we met het team 

aan de hand van onze foto’s en ervaringen aan de slag gaan.  

Alex en Marion 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 


