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Verplichte oudergesprekken
In de week voor de voorjaarsvakantie zijn
de verplichte oudergesprekken gepland.
De inschrijfformulieren hangen op het
raam bij de hoofdingang.
Carnaval 8 februari
Donderdagmorgen van 8.30 tot 12.00 uur
vieren wij carnaval op school. Om deze
ochtend te laten slagen kunnen wij nog
wat hulp gebruiken. Op de deur bij de
hoofdingang hangt de lijst. Alaaf!

Rapport mee naar school
De stamgroepleiders zijn al druk bezig met
het maken van de rapporten. Helaas zijn
nog niet alle rapporten op school… Wilt u
de rapporten zo spoedig mogelijk mee
naar school nemen? Alvast bedankt!
Klussen op school
Afgelopen OR vergadering kwam het
volgende vraagstuk aan de orde: ‘Waarom
wordt er bij ons op school zo vaak hulp
gevraagd aan ouders voor klussen op
school? Dit hoeft op andere basisscholen
toch ook niet?’
Ik zal u proberen uit te leggen wat hieraan
ten grondslag ligt aan de hand van twee
voorbeelden.

Eén keer in de 8 jaar staat het
schilderwerk voor binnen begroot. Op een
school waar zoveel mensen bewegen
houd je dit nooit 8 jaar netjes. Door één
keer per jaar met ouders langs beschadigd
en vuil schilderwerk te gaan blijft de
uitstraling netjes. Wanneer wij dit door
een schildersbedrijf laten doen kost dit
veel geld (manuren) wat wij niet aan
andere zaken kunnen uitgeven.
Dit jaar kwam er een extreem grote klus
bij, het plein. In het najaar ging alles heel
hard achteruit zoals iedereen gezien heeft.
Voor het plein stond een bedrag begroot
dat in eerste instantie door een
professioneel bedrijf zou worden
opgepakt. Dit zou betekend hebben dat
alleen het deel tegen de school aan zou
worden aangepakt. Doordat een
enthousiaste ploeg ouders dit heeft
opgepakt kon het hele plein worden
aangepakt voor hetzelfde geld.
In principe plannen wij één keer per jaar
een klus- en schoonmaakochtend in het
vroege voorjaar. Dit is altijd een gezellige
ochtend waarin veel werk wordt verzet.
Wij zijn een Jenaplanschool, een school
waar je leert samenleven, een
gemeenschap waar ieder op zijn gebied,
team, kinderen en ouders zijn of haar
steentje aan bijdraagt. Ik hoop dat er zo
iets meer helderheid is ontstaan. Wanneer
u nog vragen hebt kunt u altijd terecht bij
Liesbeth.
Klusochtend 17 februari
En daar is dan toch weer die
onvermijdelijke vraag Wie kan ons
helpen met kleine klusjes zoals
schilderwerk bijwerken, een deurkruk
vastzetten of bij schoonmaakwerk? Al
kunt u maar een uurtje, alle beetjes
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helpen! Opgeven kan bij de
stamgroepleider van uw kind, of
inschrijven op de lijst bij de hoofdingang.
We beginnen om 9.00 uur en stoppen om
12.00 uur. De koffie staat klaar!
Open zaterdag 10 maart
Zaterdag 10 maart houden wij een open
dag.
Deze dag is bedoeld voor belangstellenden
in de breedste zin van het woord.
Kinderen die nu op school zitten kunnen
hun school laten zien aan opa's en oma's,
vriendjes en vriendinnetjes.
Natuurlijk is dit ook een goed moment om
de school te bezoeken voor ouders die op
zoek zijn naar een fijne school voor hun
kind!
Deze dag zijn er kinderen, ouders en
teamleden om u de school te laten zien en
vragen te beantwoorden.
Voor ouders en kinderen is er van alles te
zien en te doen.
Wij zijn aanwezig van 10.00 tot 13.00 uur.
In onze onderbouw stamgroepen hebben
wij ook dit schooljaar nog ruimte om
kinderen te plaatsen.
Wij hopen 10 maart veel bekende, maar
zeker ook nieuwe gezichten te mogen
begroeten!

Open ochtend 14 maart
Wanneer u iemand kent die een school
zoekt voor zijn of haar kind dan is
woensdag 14 maart een goed moment om
onze Jenaplanschool in werking te zien.
Op deze ochtend draaien de kinderen hun
gewone programma zodat er een reëel
beeld van de school gegeven wordt.
Ouders en directeur zijn deze ochtend
aanwezig om belangstellenden rond te
leiden. Zegt het voort, de koffie staat
klaar!

