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GL = Groepsleiding; MT = Managementteam; K&O Kinderen en ouders;
MR = Medezeggenschapsraad

SCHOOLNIEUWS

FLITS!

Agenda

Jenaplanschool Antonius Abt

Inhoud van deze Flits

Groepsleiding Prinsenhof
locatie Park
We zijn blij dat wij een ervaren
invaller hebben gevonden voor
onderbouw Prinsenhof. Lisanne
Verbeek vervangt vanaf 01-04-2019 op woensdag tot met vrijdag
Romy die doorgeschoven is naar de Jonge Kind Groep. Op maandag en
dinsdag staat Merel voor de groep.

Afscheid Koos
Donderdag 27 maart was Koos dan echt de laatste dag bij ons. We
bedanken Koos voor zijn inzet, betrokkenheid en fijne begeleiding van
de groepsleiders. Ook wensen we hem voor nu én in de toekomst veel
geluk.
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Waarom werken wij in stamgroepen?
De stamgroep is je “thuisgroep.” Daar mag je zijn wie je
bent, daar deel je lief en leed, daar voel je je thuis. In een
sterk individualiserende maatschappij is de jenaplanschool
voor veel kinderen dé plaats waar ze kunnen leren
samenleven. Acht jaar lang leren samen leven en leren
samen werken. In de stamgroep oefen, ervaar je, hoe het
is om jongste, middelste en oudste te zijn in een groep.
Iedere plek in de groep kent een eigen rol en
verantwoordelijkheid. Kinderen leren hulp in de stamgroep
vragen en bieden. Kinderen ervaren wat het is om iets nog
niet te kunnen. Kinderen ervaren wat het is om nieuw in
een groep te komen. Kinderen groeien van leerling naar
gezel en meester, een eeuwenoud principe. En als je de oudsten eens wil laten zien hoe
belangrijk ze zijn, hoef je alleen maar te zeggen: “Weet je nog toen jij de jongste was....”
In de stamgroep heb je drie jaar de tijd om een goede relatie met elkaar op te bouwen en
elkaar te begrijpen. Die relatie draagt bij aan en is nodig voor de ontwikkeling van kinderen.
Kinderen zitten het liefst drie jaar in dezelfde stamgroep én bij de dezelfde stamgroepleider(s).
Dat is binnen de organisatie niet altijd haalbaar.
Paasontbijt/ Sponsorloop Slot.
Op vrijdag 19 april is het paasontbijt met daarna de sponsorloop.
Zoals ook de afgelopen jaren maken de kinderen een paasontbijt voor een ander kind uit de
klas. In de week van 8 april krijgen de kinderen een lijstje voor het paasontbijt mee. Hierop is
te zien voor welk kind je het paasontbijt mag maken. Op het lijstje staat wat het kind wel en
niet lekker vindt. Thuis maak je het ontbijt en zorg je voor een leuk versierde doos, mandje,
bord of schaal waar je het ontbijt op of in doet. 's Ochtends bij binnenkomst neem je het
ontbijt mee de klas in. In de klas zullen we het ontbijt uitwisselen en gezellig met elkaar
opeten. Probeer in het ontbijt geen cadeautjes en snoep te doen, een chocolade ei mag
natuurlijk wel.
Na het ontbijt gaan we met de sponsorloop beginnen. In de week van 8 april zullen jullie ook
hierover geïnformeerd worden.
 De onderbouw loopt van
10.00 - 10.20 uur;
 De middenbouw loopt van 10.45 - 11.15 uur;
 De bovenbouw loopt van
11.30 - 12.00 uur.

Het lopen wordt begeleid door de Kids-DJ en we
verwachten natuurlijk veel ouders, opa's en oma's om
aan te moedigen of te helpen bij de stempelpost. We
lopen dit jaar voor Quiet Den Bosch, deze instantie komt
in actie tegen armoede in Den Bosch.

Sponsorloop Park en Paaslunch.
Op vrijdag 19 april is de sponsorloop en daarna de paaslunch.
Zoals ook de afgelopen jaren maken de kinderen i.p.v. een paasontbijtje een paaslunch voor
een ander kind uit de klas. In de week van 8 april krijgen de kinderen een lijstje voor het
paasontbijt mee. Hierop is te zien voor welk kind je het paasontbijt mag maken. Op het lijstje
staat wat het kind wel en niet lekker vindt. Thuis maak je de lunch en zorg je voor een leuk
versierde doos, mandje, bord of schaal waar je het ontbijt op of in doet.

's Ochtends bij binnenkomst neem je de lunch mee de klas in. In de klas zullen we na de
sponsoloop de lunch uitwisselen en gezellig met elkaar eten. Probeer in het ontbijt geen
cadeautjes en snoep te doen, een chocolade ei mag natuurlijk wel.
We starten de dag om 8.30 uur op het plein met de warming up door de BB.





8.45 uur openingsrondje door de kinderen van Eigenwijze
De onderbouw loopt van 09.10 – 9.30 uur
De middenbouw loopt van 09.40-10.10 uur
De bovenbouw loopt van 10.20-10.50 uur

Komen jullie de kinderen ook allemaal aanmoedigen?
Opa’s, oma’s, ooms, tantes, iedereen is welkom.
Op locatie Park lopen we dit jaar voor het goede doel: Sjaki-Tari-Us Home. Dit goede doel is
gekozen door het Kinder Forum van locatie Park. Zij hebben samen naar alle ingebrachte doelen
gekeken en daarna gestemd en hun keuze onderbouwd. Kees Huliselan, Kees die bij ons wel
eens wil komen invallen is betrokken bij dit goede doel. Hij heeft schooltjes opgericht in
Indonesië om gehandicapte kinderen naar school te laten gaan. Zie website:
http://www.sjakitarius.nl. In de week van 8 april komt hij ons van alles vertellen over de
stichting en dan komen ook de sponsorbrieven mee naar huis. Helpen jullie mee met het
zoeken van sponsors?

Pareltjesavond!
We kijken met trots terug op een prachtige en druk bezochte Pareltjes
avond, waar kinderen en hun groepsleiders al schitterend en stralend
hebben laten zien waar zij in de laatste weken hebben gewerkt. Wat een
geweldige avond, wat een prachtige kunstwerken en bovenal wat een
mooie processen hebben we gezien rondom het thema Kunst.

Start Jonge Kind Groep
Op locatie Park is op 1 april de Jonge Kind Groep gestart. Een voorziening/groep waarin
kinderen, vanuit een arrangement, door Samenwerkingsverband de Meierij Midden geplaatst
kunnen worden. De Jonge Kind Groep kan gezien worden als voortraject in de overgang naar
een reguliere onderbouwgroep, thuisnabij. Romy werkt (4 dagen) en Marjon (1 dag) in de Jonge
Kind Groep. Gemmy verzorgt de ondersteuning in de Jonge Kind Groep.

Goed om te weten over de financiering van de Jonge Kind Groep
De Jonge Kind Groep wordt door Samenwerkingsverband de Meierij
Midden bekostigd. De start van de Jonge Kind Groep staat daarom
helemaal los van de formatie, de groepenverdeling en/of van de
inzet van lichte ondersteuningsmiddelen/arrangementen. Als school
faciliteren wij in ruimte (die was al leeg) en in materiaal. Daarnaast
delen we onze kennis over het Jonge Kind en stimuleren we de
samenwerking met onze eigen onderbouwgroep daar waar het kan.
De collega’s die gaan werken in de Jonge Kind Groep hebben
gesolliciteerd bij het Samenwerkingsverband de Meijerij.

Inzet lichte ondersteuning
Gemmy geeft naast 20 uur ondersteuning aan de Jonge Kind Groep nog vier uur lichte
ondersteuning op locatie Park. Voor de invulling van de overige uren lichte ondersteuning op
Slot hebben we, naast Wieneke en Alice, Anneloes gevonden.
Vorige week liep de periode/ het rooster af van de huidige lichte ondersteuning. Wij evalueren
voorgaande periode samen met groepsleiders, intern-begeleiders en ondersteuners. Op basis
van de nog beschikbare middelen maken wij afwegingen welke kinderen we de komende
periode kunnen ondersteunen.

Mail afspraken
U kent het wel, even snel een mailtje sturen. Niet meer weg te denken in
deze tijd. In de bijlage vindt u de afspraken over het mailverkeer die wij
op school hebben gemaakt. Het vorige emailprotocol komt daarmee vanaf
heden te vervallen.

Studiedag
Op 29 maart hadden wij een studiedag. Misschien vraagt u zich
af wij op onze studiedagen toch zo druk mee zijn. Hierna geven
we een doorkijkje in de agendapunten van dit schooljaar:
 Schoolplanontwikkeling
De ontwikkeling van ons meerjarenbeleidsplan voor
2019-2023;
 Onze visie op inclusief onderwijs
We kunnen we willen heel veel. Iedereen is welkom op
onze school. We onderzoeken waar en wanneer we
kunnen meebewegen en rekken, maar ook onderzoeken we waar onze grenzen liggen.
 Onderwijsresultaten & SADVUE
Verzamelen en analyseren van resultaten. Op basis van deze analyses stellen we
prioriteiten en doen wij aanpassingen in bijvoorbeeld: de omstandigheden waaronder de
toets wordt afgenomen, ons klassenmanagement, onze instructies, de gehanteerde
didactiek, het onderwijsaanbod, de beschikbare en effectieve leertijd. We noeen dat ook
wel SADVUE;
 Spelling
Implementatie van een nieuwe manier van aanbod, verwerking, analyseren,
voorbereiden en uitvoeren van de cursus spelling;
 Samen leren samenwerken
Samen leren leven, samen leren leren. Dat gaat niet vanzelf!
Samenwerken kunnen we niet zomaar verwachten van kinderen. Wij moeten kinderen
wél de kans geven dit te ontwikkelen. Hoe doen we dat op onze school en binnen het
jenaplanonderwijs.
 Teamcultuur
Hoe is onze teamcultuur, wat willen we behouden en wat willen we optimaliseren;
 Werkverdelingsplan
Vanuit de nieuwe CAO is bepaald dat een werkverdelingsplan samen met het team
gemaakt moet worden. Hierin staan zaken opgenomen zoals: de beschikbare formatie,
het aantal groepen en leerlingen, de verhouding leerling-leraar, de studiedagen, het
pauze rooster, de aanwezigheid van teamleden, de verhouding lesgevende- en overige
taken, de besteding van de werkdrukmiddelen, de groepsbezetting én de taakverdeling.
Dat alles moet voor 1 mei klaar zijn. U begrijpt dat dit een hele klus is met 40
medewerkers, maar het gaat lukken!
Als team vinden we het fijn dat we samen aan bovengenoemde onderwerpen hebben kunnen
werken.

