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Datum

Activiteit

Wie

20-12-2018
22-12-2018

Kerstviering
Kerstvakantie t/m
06-01-2019
Uit en thuis eten
Informatieavond Park
Studiedag; alle kinderen vrij

Team/K&O
Team/K&O

18-01-2019
21-01-2019
30-01-2019

Team/K&O
Team/K&O

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

SCHOOLNIEUWS

FLITS!

Agenda

Jenaplanschool Antonius Abt

Inhoud van deze Flits

Afscheid Koos
Zo blij als we waren om te kunnen
mededelen dat we Koos als nieuwe
IBer hadden gevonden; zo treurig
zijn we nu om te melden dat Koos
ons alweer snel gaat verlaten. Koos
heeft aangegeven af te willen wijken van het IBer pad dat hij was
ingeslagen. Onderstaand woorden van Koos aan u.
Afgelopen periode heb ik veel nagedacht, gewikt en gewogen, gevoeld
en gesproken. Ik kom tot de conclusie dat het werk wat ik nu doe niet
meer past bij wie ik ben. Dat heeft te maken met persoonlijke zaken,
met de inhoudelijke taak van IB en met het feit dat ik mij minder
verbonden voel met het jenaplan concept dan ik dacht. Ik zal, zolang
ik hier ben, mijn best blijven doen om iedereen te ondersteunen waar
mogelijk.
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We vinden dit besluit vervelend voor de kinderen, voor u, voor ons maar vooral voor Koos.
Daarnaast hebben we een diep respect voor zijn zoektocht en het daaruit voortvloeiende
besluit. We zijn blij dat Koos ons tot februari 2019 wil ondersteunen en we
wensen hem veel succes bij het zoeken naar een baan die wel past bij de
mooie mens die hij is.

Hans ziek
Een paar weken geleden is Hans door zijn rug gegaan en heeft daarvoor
zelfs even in het ziekenhuis gelegen. Volgende week gaat hij proberen om
weer even op school te zijn. Na de Kerstvakantie gaat hij kijken of het lukt
om weer voorzichtig met zijn werk te starten. Als u een kaartje naar Hans
zou willen sturen, dan kunt u dat afgeven bij de administratie. Barbara of
Sonja zullen ervoor zorgen dat het kaartje bij Hans terecht komt.

Vacature IBer
Door het aanstaande vertrek van Koos zijn we op zoek naar een nieuwe
IBer, voor drie dagen per week, voor locatie Slot vanaf 01-02-2019. In
de bijlage treft u de vacaturetekst aan. Via Facebook – LinkedIn en
Instagram is de vacaturetekst eveneens beschikbaar. We vinden het fijn
als u de berichten voor ons deelt. Wat we nog fijner zouden vinden is als
u in uw netwerk zou informeren en ons de gouden tip zou kunnen
bezorgen die leidt tot het benoemen van een nieuwe IBer.

Kerstviering
We verheugen ons op een sfeervolle Kerstviering van
aanstaande donderdag. De kinderen zijn welkom vanaf 17.00
uur en om 17.15 uur starten we met het Kerstdiner dat duurt tot
18.30 uur. Het is een traditie dat ook de stamgroepouders
uitgenodigd zijn om te komen eten. Deze keer komt u niet
‘helpen’, maar schuift u gezellig aan. We vinden dat een mooie
manier om u te bedanken voor de hulp die u steeds weer biedt.
Van 17.15 tot 18.30 uur is er voor ouders de gelegenheid om
gezellig iets te drinken en een hapje te eten op het Jenaplein.
Locatie Park:
Om 18.30 uur verzamelen alle kinderen op de trap en komen de ouders naar buiten voor een
gezamenlijke afsluiting.
Locatie Slot:
Om 18.30 uur worden de kinderen van de onderbouw in de groep opgehaald door hun ouders.
De kinderen van de midden- en bovenbouw komen zelf naar
buiten.

Kerstboom op het Oberonplein
Op het Oberonplein komt een mooie kerstboom te staan waarin
iedereen (kinderen en volwassenen) iets kan ophangen. Een
mooie wens, gedachte, slinger, bal etc.. Samen zorgen we voor
een warme en sfeervolle uitstraling van het Oberonplein. Daar
word je toch blij van .
Kansen
Tijdens de inspiratieochtenden hebben ouders aangegeven welke kansen er volgens hun op ons
afkomen. Onderstaand de kansen die de ouders hebben benoemd. Kansen om aan te grijpen
om het onderwijs op Antonius Abt te verrijken.

 Samenwerking met andere partners
Voortgezet onderwijs, speciaal onderwijs, samenwerkingsverband,
huiswerkbegeleiding
 Digitalisering
Inzetten als beleving (VR brillen), ter verrijking van het onderwijs,
aanbieden van cursussen programmeren, typeles en ouders laten
meekijken in een klassendagboek
 Public relations
Werken aan een betere naamsbekendheid en verschaffen van beter
inzicht in het jenaplan onderwijs;











Wetenschappelijke inzichten
Meer gebruik gaan maken van wetenschappelijke inzichten m.b.t. leergedrag
Uitbreiding onderwijstijd
Uitbreiding van de schooluren bijvoorbeeld van 08:30 - 16:30 met langere lunchtijd
Talenten van ouders inzetten
Flexwerkplekken bieden aan ouders met als voorwaarde dat zij hun talent voor de school
inzetten om het onderwijs verrijken en/of talenten van ouders inventariseren en bewust
inzetten ten gunste van het onderwijs
Bewegingsarmoede
Meer inzetten op het aanbod van sport, spel, bewegend leren, the daily mile
Internationalisering
Engels aanbieden vanaf groep 1
Kunst, cultuur en techniek
Het onderwijsaanbod verruimen met cultuur, techniek, muziek, mechanica, elektra
creativiteit e.d.,
Duurzaamheid
Duurzaamheid integreren in het onderwijsaanbod
Verharding en kokervisie van de maatschappij
Verder uitwerken en toepassen van denkvaardigheden (De Bono)
Talentontwikkeling van kinderen
Aanbieden van praktijkgericht onderwijs, Breinsteijn, keuze-cursussen die aansluiten bij de
talen van kinderen

Voortgang Kentalis Talent
Vorig jaar hebben we u geïnformeerd over een mogelijke samenwerking tussen Kentalis Talent
en onze school. Door omstandigheden bij Kentalis Talent is een intensieve samenwerking helaas
niet meer mogelijk gebleken.
Start Jonge – Kind- Groep op locatie Park
Wat op locatie Park wél van start gaat is een groepsarrangement
Jonge Kind (Jonge-Kind-Groep). Binnen de Jonge-Kind-Groep
worden kinderen geplaatst in de leeftijd van 4 tot 6 jaar. Binnen
dit groepsarrangement worden ongeveer 10 jonge kinderen
gedurende minimaal 1 jaar intensief begeleid door een
stamgroepleider en een onderwijsassistent. Er wordt verwacht dat
ze, na deze periode van intensieve begeleiding, kunnen instromen
binnen een reguliere groep van een basisschool. Dit kan
Jenaplanschool Antonius Abt zijn, maar ook een school in de nabije
woonomgeving van het kind.
Het Samenwerkingsverband voert de regie over de Jonge-Kind-Groep. De dagelijkse
(bege)leiding van/aan de stamgroepleider en de onderwijsassistent is in handen van de directie
van Jenaplanschool Antonius Abt. Het streven is om de Jonge-Kind-Groep te laten starten per
01-04-2019.

In donkere
dagen en
tijden van kou
lichtjes en
warmte
ja, dat wens ik
jou
Reflectie
kort stilstaan
Samen,
met elkaar
liefde
met aandacht
vertrouwd en
dierbaar
Fijne kerstdagen
en op naar
een mooi en stralend
nieuw jaar!

Team Jenaplanschool Antonius Abt

