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Portretgesprekken
Kinderboekenweek
Spellingsanalyse Blok 2
Uit en thuis eten
Informatieavond nieuwe ouders
Koffieochtend - inspiratietafel
Koffieochtend - inspiratietafel
Herfstvakantie

Slot
Park
Slot

SCHOOLNIEUWS
Voorstellen Koos Henkens
Ik ben Koos Henkens en ik volg Irma
Toebak op als Intern Begeleider (IBer) op locatie Slot. Vanuit mijn
ervaring als leerkracht en intern
begeleider op verschillende plekken
in het onderwijs, en als vader van 3 kinderen, heb ik ontdekt dat
opvoeden een interessante taak is waar je geen opleiding voor volgt,
maar waarvan verwacht wordt dat je dit maar even
doet. Vaak lukt het “gewoon”, soms moet je
nadenken wat je zou kunnen doen en soms heb je
geen idee wat je moet doen.
Ik heb geleerd dat je het gelukkig niet alleen hoeft
te doen. Je hebt je ouders, familie en vrienden
waar je terecht kunt. Je hebt de leerkrachten en
soms deskundigen die met je mee kunnen kijken.
Als IB-er ben ik gewend om het gesprek aan te
gaan en samen met het kind, ouders en leerkrachten op zoek te gaan.

FLITS!

Agenda
Personeel

Jenaplanschool Antonius Abt

Inhoud van deze Flits

3

Ik weet niet hoe het moet dat opvoeden en lesgeven, maar ik probeer mee te denken als het
even lastig is. Samen zoeken naar wat het best passend is voor het kind, in die klas, in die
situatie, bij die juf en bij u als ouders in uw gezin. In dat stuk “samen” liggen naar mijn idee de
kansen tot ontwikkeling. Daarnaast heb ik ook geleerd dat er mogelijkheden en beperkingen
zijn en dat ik als ouder vaak veel geduld moest hebben en vooral vaak heb moeten loslaten.
Ik vind het fijn om op Jenaplanschool Antonius Abt te werken en mee te zoeken naar passend
onderwijs voor alle kinderen.
Koos Henkens, IB-er Jenaplanschool Antonius Abt.

Kinderboekenweek
In de week van 03 oktober tot en met 14 oktober is de
Kinderboekenweek. Natuurlijk besteden wij op school tijdens die
periode extra veel aandacht aan lezen, lezen en nog eens lezen.
Wist u dat:
 goed kunnen lezen de beste voorspeller is van het “school”-succes
van uw kind;
 plezier in lezen het allerbelangrijkste is;
 er vanuit leesplezier heel veel “leesmeters” gemaakt kunnen
worden.
Lezen is niet alleen leuk en belangrijk op school, maar vooral ook in de thuissiutatie. De
taalgevoeligheid en de leesontwikkeling beginnen met voorlezen aan uw baby, peuter of
kleuter. Er komt een moment dat uw kind zelf gaat lezen. Dan kan uw kind zelf boekjes pakken
om mee te oefenen, maar is het nog steeds zinvol om uw kind te blijven voorlezen, bijvoorbeeld
uit de boeken van onze SchoolBiEB.
Het thema van de Kinderboekenweek 2018 is: “Vriendschap…. Kom erbij”.
Dit thema sluit perfect aan bij het huidige thema van onze school: “De groep dat ben jij”.
Tijdens de Kinderboekenweek brengt de bibliotheek een bezoek aan alle stamgroepen, om
kinderen te enthoustast te maken voor het lezen. Ook zullen wij een Zwerfboekactie gaan
opzetten. Misschien neemt uw kind wel een zwerfboek mee naar huis. Tot slot geven we het
project Boek Buddy vorm. Prachtige activiteiten rondom lezen en leesplezier. U leest hierover
meer in de volgende Flits.

De week tegen het pesten en vóór respect
Pesten stopt, Respect begint; een initiatief van het
Bossche onderwijs.
De week tegen het pesten en vóór respect was van 17
t/m 21 september. In deze week hebben wij, gekoppeld
aan ons schoolthema: “De groep dat ben jij”,
vanzelfsprekend gewerkt rondom respect, samenwerken,
elkaar leren kennen en groepsprocessen. Het Bossche Kinderparlement is op dit moment bezig
met het maken van een Respect Rap Song Dance met een instructievideo. Zodra deze klaar is
zullen de kinderen van onze school hier ook mee aan de slag gaan en op school en/of thuis rap
en dans kunnen oefenen.
De landelijke Week van Respect is van 5 t/m 9 november.
 Op maandag 5 november, tijdens het alarm om 12 uur, zullen wij tegelijk met alle Bossche
kinderen op school de Respect Rap Song Dance uitvoeren;
 Ook kunnen we met drie kinderen en een ouder gaan kijken naar het Open Respectpodium
van het VO op donderdag 8 november.

Koffieochtend met Inspiratietafels
Op dit moment zijn we als team aan het werk rondom het
opstellen van een nieuw beleidsplan voor de periode 20192022. We hebben als team onze sterktes en zwaktes
benoemd, maar ook de kansen en bedreigingen die we in de
komende jaren op ons pad zien komen. Daarnaast hebben we
de belangrijkste doelen van de school benoemd.
We vinden het echter heel erg belangrijk om niet alleen input
bij onszelf te halen, maar vooral ook goed te luisteren naar u
als ouder en naar de kinderen.
Wilt u ons helpen met het goed in beeld krijgen van onze sterktes en zwaktes, de kansen en
bedreigingen die we in de komende jaren op ons pad zien komen én de belangrijkste doelen
van de school? Dan nodigen wij u graag u om ons te spiegelen tijdens de
Koffieochtend van woensdag 10 oktober (Park) en vrijdag 12 oktober (Slot) van
08.30 – 09.30 uur.
Op deze manier kunnen we op basis van een goed gesprek en een grondige analyse de
speerpunten voor de komende jaren bepalen. Ook kunnen we goed aansluiten bij wat u als
ouders van ons verwacht én bij wat de kinderen nodig hebben.
We zien uit naar een inspirerende koffieochtend.

Parkeren op het Park
We vinden het fijn om te zien dat er alleen in de parkeervakken wordt
geparkeerd. Het Kiss and Ride-gedeelte is een veilige plek om uw kind in
of uit te laten stappen; daar geldt dus een parkeerverbod.

De Tweeterp
In de volgende Tweeterp leest u een mooi artikel over de schooltuinlunch, de daaraan
gekoppelde Jenaplanessenties en natuurlijk quotes van de kinderen en bezoekers.

Vrijwilligers op het PARK gezocht
Wij zoeken nog vrijwilligers voor het onderhoud van de Natuurspeeltuin en de tuin rondom
Engelerhart. Vindt u het leuk om met anderen de speeltuin van de kinderen te onderhouden en
eventueel uw creativiteit in te zetten, dan nodigen wij u uit om er samen met ons iets mooi van
te maken voor alle kinderen.
Heeft u twee rechterhanden en vindt u klussen en in de tuin werken leuk? Dan zou u
bijvoorbeeld de natuurspeeltuin bij kunnen houden door het gras te maaien, hutten te bouwen,
bomen/struiken te snoeien of andere creatieve ideeën uit te voeren. U zult dan veel kinderen
erg blij maken.

