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Start Jeske
Tijd en Ruimte, groot project
Bezoek PO raad op Antonius Abt
Start toetsperiode midden
Uitnodiging kind – ouder – groepsleider gesprekken
Pareltjesavond
Verlof aanvragen
Goede doelen gezocht
Boef in de wijk

Datum

Activiteit

Wie

22 januari
24 januari

Vergadering Raad van Toezicht
Uit en thuis eten

Team/K&O

Weeksluiting locatie Slot:
Ochtend 11.15 Kasteeltuin
Middag 13.15 Zwanenhof
27
30
31
05
06
10
14
19
21

januari
januari
januari
februari
februari
februari
februari
februari
februari

Boef in de wijk (bovenbouw)
Stakingsdag: geen school
Studiedag: vervalt wordt stakingsdag
MR vergadering
Teamvergadering
Inspiratietafel let op… datum zal wijzigen
Uit en thuis eten
Pareltjesavond
Carnavalsviering; middag geen school

K&O
Team/K&O
Team/K&O
MR & O
Team
MT & O
Team/K&O
Team/K&O
Team/K&O

FLITS!

Agenda

Jenaplanschool Antonius Abt

Inhoud van deze Flits

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

SCHOOLNIEUWS
Start Jeske
Ons nieuwe kalenderjaar is fijn begonnen,
want Jeske is gestart. Jeske is als IB-er op
locatie Slot aan de slag gegaan. Bij dezen
stelt zij zich aan u voor. Wij wensen haar
heel veel succes maar vooral veel plezier bij
ons op school.
Ik ben Jeske Linskens en sinds 1 januari op
dinsdag, woensdag en donderdag werkzaam
als intern begeleider op locatie Slot.

10

Samen met mijn man en 2 kinderen woon ik in Rosmalen. Na de PABO ben ik werkzaam
geweest op een Jenaplanschool in Vught en later ook in Hedel. In deze jaren heb ik
verschillende opleidingen en cursussen gevolgd. 3,5 jaar geleden heb ik de overstap gemaakt
om niet meer als groepsleerkracht, maar als intern begeleider binnen de school werkzaam te
zijn. Dit heb ik met veel plezier gedaan op een school in Zaltbommel. Toch miste ik veel
aspecten van het Jenaplanonderwijs. Daarom ben ik erg blij dat deze nieuwe uitdaging op mijn
pad is gekomen.

Bezoek PO Raad
Vorige week waren wij gastschool voor een werkbezoek van onze collega’s van
de PO Raad en het Samenwerkingsverband De Meierij.
Het samenwerkingsverband heeft juist onze school als voorbeeld aangedragen
voor een fijne samenwerking tussen het samenwerkingsverband en een
basisschool, waar op een goede manier invulling wordt gegeven aan passend
onderwijs. Met trots hebben wij deze mooie gelegenheid aangegrepen om onze
school te presenteren aan collega’s uit het veld en verteld wat wij doen in het
kader van passend onderwijs.

Toetsen gestart
Na een weekje acclimatiseren na een fijne kerstvakantie zijn we deze week
in alle middenbouwgroepen en bovenbouwgroepen gestart met de CITO
M-toetsen. Op de weekplanners is ruimte gemaakt voor de toetsen rekenen,
spelling, begrijpend lezen en technische lezen. Aanvullend toetsen we
technisch ook nog door middel van het afnemen van AVI-toetsen. We
werken serieus en hard aan de toetsen. Daarnaast werken we natuurlijk aan
ons groot project. Bij de gesprekken, die gepland zijn in februari, kunnen we
samen met de kinderen en u kijken hoe de ontwikkeling is op de
verschillende ontwikkelingsgebieden. Wilt u ervoor zorgen dat de kinderen
lekker uitgerust naar school komen? Dat helpt hen enorm bij het maken van
de toetsen.

Uitnodigingen gesprekken februari
Deze week begint het inschrijven voor de kind-ouder-groepsleider
gesprekken van februari.
 De eerste ronde die opengezet wordt is voor ouders/verzorgers
met meer kinderen op school. U krijgt daarvoor een mailtje via
Schoudercom met daarin een link. Door op de link te klikken kunt
u intekenen voor het gesprek.
Denkt u eraan om bij het plannen van de gesprekken tijd tussen twee gesprekken open te
laten. Deze tijd gebruikt u om te wisselen van lokaal/verdieping en om eventuele uitloop van
het gesprek ervoor op te kunnen vangen.
Bij de onderbouw is er voor de startende kinderen, na de eerste periode een entree gesprek.
Het kan zijn dat de groepsleider van uw zoon/dochter het entreegesprek liever buiten de
reguliere gesprekken om plant en zodoende iets meer tijd kan nemen voor het entree-gesprek.


De tweede ronde zetten we na deze week open voor ouders/verzorgers die één kind op
school hebben. Ook zij ontvangen daarvoor een mail via Schoudercom met daarin een
link. Door op de link te klikken kunt u intekenen voor het gesprek.

Mocht u vragen hebben over het inschrijven voor de gesprekken, dan kunt u die natuurlijk altijd
stellen aan de groepsleider van uw zoon/dochter.

Tijd & Ruimte, groot project
Na de kerstvakantie zijn wij gestart met het thema: “Tijd en ruimte.”
Het thema wordt in de verschillende bouwen en clusters op een eigen
manier vormgegeven. Van tijd, tijdsbegrip, jezelf op de aarde, het
ontdekken van de aarde die rond is in de onderbouw, naar de
verschillende planeten en invloeden van die planeten (eb en vloed) op de
aarde in de middenbouw. De bovenbouw gaat juist inzomen op de aarde
en aan de slag met aardrijkskundige begrippen als de bodem, klimaten en
kenmerken van de klimaten en de invloed zij hebben op flora en fauna.
Op locatie Slot zijn alle groepen gestart met een voorstelling van Mad Science. Er wordt per
cluster (5 clusters) een planeet ontworpen. Iedereen doet dit op zijn eigen manier. In cluster
Beeckelot wordt dat gedaan naar aanleiding van het nieuwsbericht over de nieuw ontdekte
planeet. Als echte onderzoekers en wetenschappers zullen wij laten zien hoe die planeet er uit
ziet.
Op locatie park zijn ook alle groepen gestart met Mad Science. De middenbouw heeft iets
bijzonders gevonden. ….. “Ofu” De middenbouw gaat aan de hand van een verhalend ontwerp
aan de slag om te ontdekken waar Ofu vandaan komt. Waar dit allemaal toe gaat leiden gaan
we samen ontdekken.

Save de date: Pareltjesavond
Woensdag 19 februari is het weer zover, de jaarlijkse Pareltjesavond. Daar
moet u bij zijn! De kinderen laten ‘de parels’ en het proces zien van het groot
project met het thema: “Tijd & Ruimte”.
We laten zien wat we hebben gedaan, hoe wij denken dat de nieuwe planeet
eruit ziet en wat onze onderzoeksvragen ons hebben gebracht?
Iedereen is welkom om te komen kijken, dus zet het alvast in de agenda!
Want u mag dit niet missen!

Verlofaanvragen
Regelmatig krijgen wij een verlofaanvraag voor een kind van ouders/verzorgers. Als school
hanteren wij bij het wel/niet toekennen van een verlof aanvraag de leerplichtwet. In de
leerplichtwet staat beschreven wat de criteria zijn voor het toekennen van verlof. In de
schoolgids en in Schoudercom kunt u de verkorte uitgave daarvan teruglezen. Het is goed om
te weten dat een verlofaanvraag nooit mag worden goedgekeurd als het een dag betreft die
grenst aan een vakantie. Anders dan in de schoolgids vermeld staat mag u de verlofaanvraag
ook per mail aan ons sturen en de gegevens die in het formulier worden gevraagd vermelden in
een mail. Zet dan in het onderwerp van de mail dat het om een verlofaanvraag gaat.
Als school proberen wij op voorhand met ouders/verzorgers mee te denken door een studiedag
of dagdeel vrij te koppelen aan een vakantie of weekend, zodat het plannen van leuke vakantie
of uitstapje gemakkelijk te realiseren is.

Goede doelen Sponsorloop 2019 aanmelden
Weet u het nog?
Onze opbrengst van de sponsorloop in vorig schooljaar was voor Quiet
‘s-Hertogenbosch en Sjaki Tari-Us.
Ook dit jaar gaan wij ons natuurlijk weer inzetten voor een goed doel bij de
sponsorloop op 17 april. Het Kinderforum van elke locatie mag uit een
selectie van goede doelen een of maximaal twee goede doelen kiezen.

De MR verleent de uiteindelijke goedkeuring aan de keuze van de goede doelen.
Uit ervaring weten wij dat het voor de kinderen heel goed werkt als we een doel kiezen waar
mensen die zij kennen bij betrokken zijn. De lijntjes zijn dan kort en naderhand krijgen zij een
terugkoppeling over hoe het geld aan is besteed.
Ben jij/ of ken jij iemand die betrokken is bij een mooi goed doel wat voor kinderen tot de
verbeelding spreekt, stuur dan een klein stukje informatie over het goede doel naar
m.morselt@antoniusabt.nl Dan gaan wij de doelen voorleggen aan het kinderforum.

Boef in de wijk, ga je mee de boef vangen?
Vindt u een veilige leefomgeving voor iedereen ook belangrijk?
Het spel “Boef in de wijk” laat ouders en kinderen op een leuke
manier kennismaken met verdachte situaties.
Mensen kijken met andere ogen naar de eigen woon- en
werkomgeving. Daarnaast worden burgers gestimuleerd om verdachte situaties te melden bij de
politie. Tijdens de spelavond van maandag 27 januari aanstaande is er een 'boef' actief
aanwezig in onze wijk. De deelnemers krijgen via social media aanwijzingen over de
verblijfplaats van de boef. Aan de hand van deze aanwijzingen kunt u, samen met uw
kind(eren) actief op zoek gaan. Degene die de boef als eerste heeft gevonden, wint het spel.
Maandag 27 januari kunt u dit spel spelen op locatie Slot. Het spel is van 17.00 uur tot 19.30
uur. Voor een broodje en drinken wordt gezorgd. De burgemeester, Dhr. Mikkers zal op die
avond ook aanwezig zijn. Onze wijkagente Mevr. Michels zal het spel in goede banen leiden.
Komt u ook het spel spelen met de kinderen?

Fijn weekend en veel leesplezier.

