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Kinderboekenweek: My Book Buddy & Zwerfboek
Koffieochtend met inspiratietafels: u komt toch zeker?
Snappet
Spelling
Verlofaanvragen
Gevonden voorwerpen
Weeksluitingen

Datum

Activiteit

05-10-2019
05-10-2018
10-10-2018
12-10-2018
15-10 t/m 19-10-2018
22-10-2018
30-10-2018
02-11-2018

Weeksluiting
Uit en thuis eten
Koffieochtend - inspiratietafel
Koffieochtend - inspiratietafel
Herfstvakantie
Start thema: “Oma’s tijd”
MR-vergadering
Uit en thuis eten

Camelot
Park
Slot

MR

SCHOOLNIEUWS
Voorstellen Joyce
Ik ben Joyce Rombouts en ik ben 28
jaar oud. Dit schooljaar ben ik
werkzaam als groepsleider
in Rozenhof op locatie Park. Op dit
moment woon ik in het mooie Kaatsheuvel, waar ook mijn ouders en
mijn broertje wonen. In december ga ik voor het eerst tante worden
van een nichtje, waar ik me erg op verheug. In mijn vrije tijd winkel ik
graag, vind ik uit eten heerlijk en voor een avondje bioscoop met
vriendinnen ben ik ook altijd voor te porren.
Een aantal jaren geleden heb ik de PABO afgerond, waarna ik ben
gaan werken op een kleine school in ’s Gravenmoer. Hier werkte ik in
allerlei verschillende combinatiegroepen. Vorig jaar besloot ik een
jaartje het onderwijs te verlaten voor wat anders, maar het kriebelde
zo dat ik toch weer op zoek ben gegaan naar een baan binnen het
onderwijs. Dit jaar ben ik dus werkzaam bij de schatjes in Rozenhof en
ben ik erg gelukkig dat ik op een mooie school als Jenaplanschool
Antonius Abt mag werken.

FLITS!

Agenda
Personeel

Jenaplanschool Antonius Abt

Inhoud van deze Flits

4

Kinderboekenweek - Vrienden voor het lezen!
Afgelopen week hebben wij de Kinderboekenweek geopend. De
vitrines zijn mooi ingericht en op het Park was een heus
boekenspoor te volgen.
Verder gaat de middenbouw ook deelnemen aan My Book Buddy.
My Book Buddy richt zich op het stimuleren en faciliteren van het
(leren en) laten lezen van kansarme kinderen in ontwikkelingslanden
of in gebieden die getroffen zijn door natuurrampen of
oorlogsgeweld. Daarvoor heeft My Book Buddy een programma
ontwikkeld, waarin leesboeken en informatieve boeken centraal
staan. Geletterdheid ontstaat wanneer boeken in de eigen taal en
verhalen uit de eigen cultuur beschikbaar zijn. De leerkrachten en ouders zijn cruciaal in het
stimuleren van het proces om kinderen te laten lezen.
In de komende Kinderboekenweek verschijnt een uniek vriendenboek voor elke stamgroep van
de middenbouw, gericht op het delen van hun eigen leeservaringen met anderen en passend bij
het thema van die week: “Vriendschap”. Na het beschrijven van hun eigen leeservaring geven
ze het boekje door aan vrienden en familie, die schrijven over de boeken die zij gelezen
hebben. Kijk voor meer info op: www.mybookbuddy.nl.
Daarnaast gaan we als school aan we aan de slag met het
Kinderzwerfboek.
De Nationale Kinderzwerfboekdag viel dit jaar op 3 oktober.
Zwerfboeken zijn van alle kinderen! Je pakt een zwerfboek en
neemt het mee naar huis. Als je het boek uit hebt, laat je het weer
verder zwerven. Je vindt zwerfboeken op school, in de wachtkamer,
op de kinderboerderij, in de trein, in een KinderzwerfboekStation
of…
Je herkent zwerfboeken aan de sticker op de kaft. Op die sticker staat: Neem me mee! Op de
binnenkant van de kaft zit ook een sticker. Op deze sticker staat vaak een zwerfcode… Met die
code kun je de zwerftocht van het boek volgen. Steeds als deze code ingevuld wordt op deze
website, krijg je een mailtje en weet je waar het boek is. In het kader van het opzetten van
“het zwerfboek” voor onze school vragen wij of u misschien een boek beschikbaar zou willen
stellen. Het hoeft natuurlijk geen nieuw boek te zijn! Let op! Het boek komt niet meer terug!
Op het Jenaplein (locatie Slot) of bij het kantoor van de locatieleider (locatie Park) staat vanaf
woensdag 3 oktober een verzamelpunt, met aftelkalender. Hoe lang duurt het voordat we 250
boeken (Slot) en 150 boeken (Park) bij elkaar verzameld krijgen!?!

Koffieochtend met Inspiratietafels
Op dit moment zijn we als team aan het werk rondom het
opstellen van een nieuw beleidsplan voor de periode 2019-2022.
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 uit om ons te spiegelen tijdens de
Koffieochtend van 08.30 – 09.30 uur
Woensdag 10 oktober locatie Park, Jenaplein (met Nicole/Merel en Helma)
Vrijdag 12 oktober locatie Slot, Jenaplein (met Helma)
U hoeft niet per se aan te sluiten bij de locatie waar uw kinderen naar school gaan. U mag ook
op de andere locatie aansluiten als die datum u beter schikt.
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.

Snappet
Twee jaar geleden is er een keuze gemaakt om op Antonius Abt
een pilot met SNAPPET te starten. De bevindingen uit de pilot
waren positief voor zowel het team als de kinderen. Op basis
van die positieve bevindingen wordt de pilot SNAPPET uitgebreid
met één bovenbouwgroep en één middenbouwgroep. De
bovenbouwgroep wordt Kroonzaal, omdat daar de meeste
kinderen zitten in 6,7 en 8 die al met Snappet gewerkt hebben.
De middenbouwgroep wordt Uitkijktoren, omdat deze groep
deelgenomen heeft aan een korte pilot met Gynzy (andere
digitale manier van verwerken). Er is bewust nog niet gekozen
voor een groep op het Park, omdat het invoerproces veel
begeleiding vraagt gedurende de dag en dit is lastig te
organiseren op twee locaties. Om de doorgaande lijn voor de
kinderen te waarborgen blijven de kinderen die met al met
SNAPPET werkten dit ook doen.
Achtergrondinformatie over Snappet
Bij rekenen, spelling en taal biedt Snappet de mogelijkheid om methodevolgend te werken en
om vanuit leerdoelen te werken, los van de methode. Groepsleiders hebben daardoor de
mogelijkheid om Snappet in te zetten op de manier die het best bij hen en de school past.
Voor elke les (leerdoel) biedt Snappet een handleiding, instructie, eventueel bijbehorende
filmpjes, de verwerkingsopgaven, verlengde instructie en adaptieve oefenopgaven. Kinderen
zien telkens één opgave op hun scherm. Dit is voor hen overzichtelijk en werkt prettig. Er zijn
verschillende typen opgaven zoals opgaven waarbij een antwoord ingevuld moet worden,
opgaven waarbij het juiste antwoord aangetikt moet worden en opgaven waarbij gesleept moet
worden. De leerlingen oefenen met deze opdrachten doelgericht met alle leerstof van een vak.
Wilt u meer weten over Snappet kijk dan eens op
www.snappet.org.

Spelling
Vandaag gaan de groepsleiders aan de slag met het
analyseren van de resultaten van de kinderen naar
aanleiding van de aangeboden spellingscategorieën
in Blok 2. Op basis van die analyse zal een aanbod
en aanpak worden ontworpen voor de komende
periode. Bij de analyse bepalen we welk kind welk
specifiek aanbod en welke aanpak nodig heeft.
Ook zijn de meeste groepsleiders inmiddels
geobserveerd tijdens een spellingsles en hebben ze daarover het gesprek gevoerd met onze
spellingsspecialisten (Aniek en Linda). Omdat we het belangrijk vinden dat alle groepsleiders in
een korte tijd gezien zijn tijdens een instructie, en ze ook een feedbackgesprek daarover
hebben gevoerd, zullen vanaf heden ook de IB-ers, locatieleiders en de directeur-bestuurder

observaties uitvoeren. Want….. voor het behalen van goede resultaten is niet alleen het aanbod
en de leertijd belangrijk, maar ook de didactiek en de kwaliteit van de instructie.

Verlof aanvragen voor uw kind
In Nederland zijn alle kinderen vanaf hun 5e jaar leerplichtig. De
school heeft op het gebied van de naleving van de Leerplichtwet een
aantal verantwoordelijkheden, waar we als school moeten en willen
voldoen.
Binnen de Leerplichtwet is het mogelijk om verlof voor uw kind(eren)
aan te vragen. De Leerplichtwet kent twee soorten verlof:
vakantieverlof en verlof wegens gewichtige omstandigheden.
Dit zijn de richtlijnen die we op school bij aanvragen van verlof hanteren:
 Bezoek aan arts, tandarts, orthodontist of ziekenhuis.
Dit kunt u melden bij de groepsleider. Wij vragen u om dergelijke afspraken zoveel
mogelijk buiten schooltijd te plannen;
 Verlof voor huwelijk, jubilea, begrafenissen onder schooltijd (zie gewichtige
omstandigheden).
Hiervoor kunt u, minimaal één week van tevoren, verlof aanvragen door middel van
het invullen van een aanvraagformulier voor extra verlof. Dit formulier is te vinden op
SchouderCom onder de kop Documenten;
 Een verzoek voor extra vakantieverlof op grond van artikel 13a van de Leerplichtwet
dient minimaal 2 maanden van tevoren te worden voorgelegd. Als ouders kunnen
aantonen dat zij in geen enkele schoolvakantie samen als gezin op vakantie kunnen gaan
en afhankelijk zijn van het inkomen dat zij verdienen in de schoolvakantieperiode,
kunnen zij vakantieverlof voor maximaal 10 schooldagen aanvragen, bijvoorbeeld als zij
in de horeca of in het toerisme of in de landbouw werken. Vakantieverlof wordt zelden
verleend. Het is bedoeld voor de jaarlijkse gezinsvakantie en niet voor een vakantie
tussendoor of voor snipperdagen. File vermijden, reeds gekochte tickets, vakantie op
uitnodiging of een goedkopere reis kunnen boeken zijn geen redenen voor extra
vakantieverlof.
Toestemming voor extra vakantieverlof kan niet in de eerste twee weken van het
schooljaar of aansluitend aan een schoolvakantie worden verleend. Mocht u extra
vakantieverlof willen aanvragen, kijk dan bij Documenten op SchouderCom onder het
kopje ‘formulieren ouders”. U dient dus twee formulieren in te vullen:
1. verzoek om verlof tot en met 10 schooldagen;
2. vakantieverklaring werkgever.
Gewichtige omstandigheden
Onder gewichtige omstandigheden worden in de Leerplichtwet omstandigheden bedoeld die
buiten de wil van de ouders/verzorgers en/of het kind liggen. Bijvoorbeeld een huwelijk van
naaste familie, een begrafenis of een jubileum. Voorbeelden van gewichtige omstandigheden
waarbij extra vrij mogelijk is:
 Huwelijk van bloed- of aanverwanten tot en met de derde graad van het kind; maximaal
twee dagen;
 Huwelijks- of ambtsjubilea (12,5, 25, 40, 50 of 60-jaar van (groot)ouders:
maximaal één dag;
 Ernstige ziekte van ouders, bloed- of aanverwanten tot en met de derde graad van het
kind;
 Overlijden van bloed- of aanverwanten tot en met de vierde graad van het kind;
 Verhuizing van het gezin: maximaal één dag.
Voorbeelden van omstandigheden waarbij geen extra vrij mogelijk is:
 Activiteiten van verenigingen (zoals kampen);
 Familiebezoek in het buitenland;
 Het argument: “mijn kind is nog jong”;
 Het argument: “voor de vakantie wordt er toch bijna geen les meer gegeven”.

Verlof is alleen mogelijk na toestemming van de locatieleider of directie, alleen aanvragen
is niet voldoende. De aanvragen dienen te worden ingediend bij Nicole Boogers (locatie Slot) of
Merel Morselt (locatie Park).

Gevonden voorwerpen
Op locatie Slot hebben we bij de hoofdingang een volle kapstok staan met
gevonden voorwerpen. Wellicht hangt er iets van uw kinderen tussen. Na de
herfstvakantie worden de dan nog aanwezige gevonden voorwerpen
geschonken aan een goed doel. Ook hebben we op locatie Slot een sleutelbos
gevonden. Als het uw sleutels zijn, kunt u ze afhalen bij de administratie.

Weeksluitingen
In de bijlage vindt u het overzicht van de weeksluitingen voor dit schooljaar.

Ouderbijdrage
Vorige week zijn de Overeenkomsten vrijwillige ouderbijdrage meegegeven met de kinderen.
Mocht u het formulier nog niet hebben ingeleverd, wilt u dat dan zo spoedig mogelijk doen?
Alvast bedankt.

