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Start schooljaar
Nieuwe collega’s
Voortgang Marjolein
Schoolgids en Schoolgidsbijlage
Nieuw Thema
Bruisend Engelen
Niet Parkeren 23 augustus locatie Park
Kiss & Ride

Datum

Activiteit

29 augustus
02 september
03 september
05 september
06 september
09 september
23-25 september
25-27 september
02-04 oktober
03 oktober
11 oktober

Teamvergadering
Bouwavond BB en info VO
Bouwavond MB
Bouwavond OB
Uit & Thuis eten
Studiedag kinderen vrij
Kamp BB Park
Kamp BB Zwanenhof
Kamp BB Goudensteijn
Sportdag MB
Uit & Thuis eten

Wie
Team
Team/K&O
Team/K&O
Team/K&O
Team/K&O
Team/K&O
Team/K&O
Team/K&O
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

Start schooljaar, jaaropening
De eerste schoolweek zit er bijna op. De groepsleiders van team Slot
zijn gelukkig nog net op tijd gewekt door de kinderen, want zij lagen
nog te slapen op het schoolplein in hun stoel, tent of hangmat. Wat fijn
dat de kinderen op tijd waren!
Op locatie Park zijn de kinderen als V.I.P over de rode loper naar
binnen gegaan, nadat het gouden lint was doorgeknipt. De kinderen
hebben een voornemen voor het nieuwe jaar opgeschreven en in de
loop van de week maken we daar samen iets moois van voor in de
gang. Klaar om te beginnen dus..

Nieuwe Collega’s
Goed nieuws. Wij kunnen u melden dat we alle open plekjes in ons
formatie plan hebben kunnen vullen. Naast Wilma en Regina heten wij
de volgende collega’s welkom:
 Odette Bunnik op dinsdag en woensdag in Koningshof;
 Jeroen Starink op donderdag en vrijdag ter vervanging van
Anne in Uitkijktoren;
 Candice Pique op donderdag en vrijdag ter vervanging van
Marjolein in Watertoren
In de komende Flitsen zullen zij zich nog aan u voorstellen.
Wij wensen alle collega’s heel veel succes maar vooral veel plezier dit
schooljaar.

1

Voortgang Marjolein
Eind juni, net voor de zomervakantie was het flink schrikken in huize Meijvis. In het ziekenhuis
werd na onderzoeken, hartfilmpjes en een katheterisatie vastgesteld dat ik een hartinfarct
(SCAD) had gehad. Onwerkelijk natuurlijk, gezien mijn leeftijd en mijn conditie - de week
ervoor had ik nog de 12km van de EngelenRun gerend en ik voelde me fitter dan ooit.
Afgelopen week ben ik (eindelijk, want er was een wachtlijst) kunnen starten in het ziekenhuis
met het revalidatieprogramma, dat in totaal 8 weken duurt. Onder begeleiding van specialisten
in hartrevalidatie werk ik aan mijn fysieke en mentale herstel. Ik mis de kinderen en mijn
collega’s, dus ik doe daar goed mijn best zodat jullie me over een tijdje weer op school zullen
zien!
Tot slot wil ik jullie enorm bedanken voor alle steun, warme aandacht, lieve kaartjes, mooie
tekeningen, bemoedigende appjes en beterschapscadeautjes. Hartverwarmend en superlief!
Lieve groeten,
Marjolein (groepsleider Middenbouw Watertoren - cluster Beeckelot)

Schoolgids 2019-2023
Op de website vindt u het algemene gedeelte van de Schoolgids
voor de schooljaren 2019-2023. In de bijlage van de Flits vindt u de
Schoolgidsbijlage voor schooljaar 2020. Daarin vindt u actuele
informatie over:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Teamgegevens
Evaluatie van de plannen van 2018-2019
Plannen voor 2019-2020
De organisatie van ons onderwijs – belangrijke data
De resultaten van ons onderwijs
De ouders
Klachtenregeling en meldcode
Overblijven en buitenschoolse opvang
Contactgegevens van externe organisaties

Nieuw thema de groep het cluster dat zijn wij, gouden weken
In de eerste periode van het schooljaar besteden wij veel tijd aan het groepsproces. Wij leren
elkaar goed kennen, ontdekken elkaars talenten en leren elkaars ‘gebruiksaanwijzing’ kennen.
We besteden hier zoveel aandacht aan, omdat we het belangrijk vinden dat de kinderen zich
goed gaan voelen in de groep. Pas als een kind (voor volwassenen geldt dat ook) zich goed
voelt kan het tot ontwikkeling komen.
Een groep ontwikkelt zich in herkenbare fases. Tuckman (1965)
stelde vijf fases van groepsdynamica vast. We bespreken in het
kader van de Gouden Weken de eerste drie fases:
 Forming:
Het begin van de groep, de groep leert elkaar kennen,
iedereen laat zich van zijn beste kant zien, kinderen zoeken
‘gelijkgestemden’. Ofwel: Hoe worden wij een gezellige
groep?
 Norming:
De normen ontstaan. Hoe dit proces verloopt hangt sterk af
van de leider van de groep. Ofwel: welke regels horen bij het
realiseren van een gezellige groep?
 Storming:
Kinderen gaan op zoek naar hun eigen plek in de groep. De centrale vraag is: wie is het
sterkst in de fase en heeft dus de macht, de rollen worden verdeeld.
Ofwel: Hoe gaan we met elkaar zodat het een gezellige groep wordt en blijft?

Op internet is veel te vinden over De Gouden Weken, ook voor ouders erg interessant om te
lezen. Via bijgaande link al vast wat informatie. Wij zijn al begonnen!
https://www.kwinkopschool.nl/fileadmin/files/Kwink/downloads/Kwink_Gouden_Weken_katern2018-2019.pdf
In het kader van: “Volledige aandacht geven aan het groepsproces”, is op onze school het
gebruikelijk dat wij in de eerste drie weken van het schooljaar in principe geen
oudergesprekken voeren. Natuurlijk zijn er altijd uitzonderingen en bij urgente zaken bent u
altijd welkom. Wij willen u vragen om hier rekening mee te houden.

Bruisend Engelen
In de bijlage vindt u een flyer over Bruisend Engelen het feestweekend
van Engelen. Er volgt komende Flits meer informatie over wat dat voor de
school zou kunnen betekenen.

Parkeren vrijdag 23 augustus locatie Park
Op vrijdag 23 augustus kunt u op de parkeerplaats hinder ondervinden i.v.m.
verkeersplein van De Matrix. Wie weet is het wel mooi weer en kunnen we die dag
allemaal op de fiets? Of lekker lopen? Tot 8.50 uur is er doorgang. Daarna is de
parkeerplaats tot 12.00 uur in gebruik door de Matrix.

Kiss & Ride
Wij willen graag dat de kinderen veilig van en naar school kunnen lopen en
fietsen. We willen u er op attent maken dat het Kiss & Ride gedeelte het gebruikt
mag worden om de te parkeren. Parkeren mag uitsluitend in de daarvoor
bestemde parkeervakken.

Invallers bij zieke groepsleider of groep naar huis?
Hoewel we momenteel geen invallersprobleem hebben zijn wij voortdurend op
zoek naar mensen met een onderwijsbevoegdheid (dat kan ook andere HBO
opleiding zijn met een onderwijsbevoegdheid) die in geval van ziekte zouden
willen invallen bij ons op school. Dit kan op regelmatige basis of incidenteel.
Heeft u een onderwijsbevoegdheid, of kent u iemand in uw omgeving; dan
horen wij dat heel graag!

Fijn weekend!

