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Komende weken
Vandaag en ook komende maandag zijn de kinderen uit de onderbouw vrij.
Volgende week vrijdag is er weeksluiting. Deze staat in het teken van het afscheid van Jan. De weeksluiting zou eigenlijk
verzorgd worden door de Coole Kikkers. Zij zullen de weeksluiting van 13 december verzorgen.
Donderdag 5 december komt de Sint op school.
Vrijdag 6 december zijn alle kinderen vrij.
Woensdag 18 december is de midwinterviering.
Vrijdag 20 december zijn de kinderen uit de onderbouw, de 3 de en 4de jaars uit de middenbouw vrij. Alle andere kinderen
hebben school tot 11.45u. Dan begint de kerstvakantie. Maandag 6 januari begint de school weer.

Sponsorloop
Afgelopen woensdag hebben de kinderen flink wat rondjes gerend voor het goede doel. Het geld kan ingeleverd worden tot
volgende week vrijdag 29 november.

Laatste info
Dit is de laatste info die ik maak.
Ik ben begonnen op 1 februari 2011. Toen nog in het oude gebouw. In september 2011 zijn we verhuisd naar het huidige
gebouw. We zijn hier gestart met 4 groepen en hadden toen 90 kinderen. Nu zijn er 7 groepen met 150 kinderen.
Als ik terugkijk naar de afgelopen (bijna) 9 jaar, dan is er heel veel gebeurd. Waar ik het meest trots op ben is dat we als
Jenaplanschool gegroeid zijn. We hebben als team steeds meer het Jenaplan op de kaart kunnen zetten. Denk aan de maatjes.
Helemaal top om te zien hoe kinderen van onder tot en met bovenbouw met elkaar omgaan. Denk aan de thema’s. Kinderen zijn
veel vaker betrokken bij wat ze leren en doen. We hebben de ouder kind gesprekken ingevoerd. Ik merk dat kinderen steeds
beter kunnen benoemen waar ze goed in zijn en wat ze nog willen leren. Met het traject “vraag het de kinderen” leren we
kinderen steeds meer de zelfstandigheid ook echt te nemen. We stellen steeds meer de goede vragen aan kinderen om ze zelf te
laten nadenken wat voor hen de beste manier/oplossing is.
Zo kan ik nog wel even doorgaan.
Wat ik zeker nog wil vermelden is dat we het als team heel vaak hebben over de inhoud van ons vak. Steeds weer zijn we dan
op zoek naar hoe het anders of beter kan. Onze Jenaplanvisie is dan leidend. Er waar ik dan echt supertrots op ben is dat we,
waar we voor willen gaan, ook echt gaan doen. Iedereen is dan enthousiast en gaat ervoor.
Ik weet zeker dat dit proces hier door zal gaan. Dat maakt dat ik het met vertrouwen los laat.
Vriendelijke groet,
Jan

De info verschijnt twee-wekelijks op donderdag of vrijdag. Met vragen n.a.v. de info kan men altijd
terecht bij de leiding of bij de schrijver van het betreffende stukje.
De info staat ook op onze website: www.ojbsdeduizendpoot.nl

