Schoolnieuws







Nieuwe uitdaging Emerentia
Kennismaken Jos
Versoepeling Corona-maatregelen
Groepsindeling
Toch doordraaidag
Jas kwijt

Datum

Activiteit

Wie

6 juli-10 juli
8 juli
10 juli

Stamgroepjaarafsluitingen
DVD première groep 8
Laatste schooldag 12.00 uur
start zomervakantie

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

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

SCHOOLNIEUWS
Nieuwe uitdaging
Na 11 jaar met heel veel plezier op Antonius Abt
te hebben gewerkt, is het voor mij tijd om een
nieuwe uitdaging aan te gaan. Ik was al een
tijdje zoekende naar wat ik wil. Dit schooljaar
heb ik de kans gekregen om naast het werken in
Watertoren, IB-ondersteunende taken te doen en
daar heb ik met veel plezier aan gewerkt.
En nu kwam er een mooie uitdaging op mijn pad. In augustus start ik op
Blink basisonderwijs in Culemborg. Ik ga daar als IB-er/
leerlingondersteuner aan de slag. Ook mag ik me bezig houden met
onderwijsvernieuwingen. Ik heb er heel veel zin in, maar ga ook met
veel plezier terug denken aan de mooie tijd op Antonius Abt.

Kennismaken met Jos
Ik wil me via deze weg even voorstellen. Mijn
naam is Jos van der Lans. Ik woon samen
met mijn vrouw Esther in Boxtel. Ik heb ook
een 18-jarige zoon Daan. In mijn vrije tijd
vind ik het fijn om te zwemmen, te fietsen en
ga ik graag kamperen. Ook geniet ik van
gezellig samen eten met familie of vrienden.
Sinds 2018 werk ik weer met veel plezier in
het onderwijs na een lange tijd buiten het onderwijs te hebben gewerkt.
De afgelopen 2 jaar was ik werkzaam in het voortgezet speciaal
onderwijs. Op dit moment werk ik op een reguliere basisschool in Uden.
in groep 7.

FLITS!

Agenda

Jenaplanschool Antonius Abt

Inhoud van deze Flits

18

Afgelopen woensdag heb ik, tijdens de doordraaidag, al persoonlijk kennisgemaakt met de kinderen uit
de stamgroep, mijn duo Marjolein en heel veel andere collega’s, wiens naam ik allemaal nog niet ken.
Die eerste kennismaking was super. Wat een fijne en lieve kinderen komen er in “mijn” stamgroep en
wat een warm welkom door mijn nieuwe collega’s. Ik had er al heel veel zin in, maar na woensdag heb
ik er er nog meer zin in om na de zomervakantie te gaan starten op locatie Slot en er gezamenlijk een
mooi schooljaar van te maken.
Het duurt nog een aantal weken maar alvast een fijne zomervakantie en geniet ervan.

Weer versoepeling Corona-maatregelen
De ene versoepeling is nog maar nauwelijks gecommuniceerd
of daar is de volgende al. Natuurlijk fijn, want het geeft aan
dat het virus beter onder controle is. Maar als school staan we
telkens weer voor uitdagingen. Zeker als je steeds alle
geledingen moet informeren. Ook voor de kinderen is het
steeds weer schakelen. Vanuit de nieuwe richtlijnen zouden
ouders, na triage, de school weer in mogen. Natuurlijk nog
steeds op 1,5 meter afstand van andere ouders en van
groepsleiders. Maar hoe doe je dat in een volle gang of bij de
ingang van een lokaal?
Omdat wij nog maar iets meer dan een week naar school
gaan, willen we deze versoepeling daarom pas gefaseerd na
de zomervakantie doorvoeren.
Natuurlijk zullen wij ons voorstel nog bespreken met onze MR. Dat doen we aanstaande woensdag.
De scholen in onze omgeving voeren deze versoepeling eveneens nog niet voor de vakantie door.
Bij de start van het nieuwe schooljaar bekijken we hoe we hier mee om gaan.

Groepsindeling
Afgelopen vrijdag hebben we in de kring, samen met de kinderen, de
nieuwe groepsindeling besproken. Wat reageren de kinderen fijn. Ze
zijn blij verrast over wie er in hun groep erbij komen. De kinderen die
van bouw gaan wisselen zijn blij met hun nieuwe plekje, want niemand
gaat alleen naar een andere groep. Natuurlijk is het altijd een beetje
spannend, maar als de nieuwe groepsleider al even komt kletsen dan is
het ijs al snel gebroken (zeker als het buiten 32 graden is ).
Wat fijn dat u als ouder ook heeft gezien hoe zorgvuldig de nieuwe
groepsindeling tot stand is gekomen en hoe goed collega’s hebben
nagedacht vanuit hun professionaliteit. Elk jaar is het weer een enorme
puzzel. Wij denken dat iedereen een fijn plekje heeft gekregen en wij
gaan er samen alles aan doen om ervoor te zorgen dat iedereen zich
snel thuis gaat voelen in de nieuwe groep.

Vrijwillige ouderbijdragen
In het afgelopen jaar hebben we de ouderbijdragen geïnd. De ouderbijdragen
zijn bedoeld voor activiteiten zoals:
 Voorstellingen, evenementen georganiseerd door de
evenementenraad, revue groep 8, kantinekosten Jenaplein, kamp,
groot project, pareltjes avond, speciale projecten, onderzoek,
aansprakelijkheidsverzekering, bankkosten, scholingskosten MR,
Schoudercom school account, schooltuin, natuurspeeltuin, Breinsteijn,
Werkplaats, Snappet, administratiekosten, etc.

In het afgelopen jaar zijn er veel activiteiten die
vanuit de ouderbijdragen worden bekostigd wél
doorgegaan of alternatief doorgegaan. Ook zijn er onder invloed van Corona een aantal activiteiten niet
doorgegaan. In de vakantie zullen wij, zoals altijd, de balans opmaken over schooljaar 2019-2020. Wat
waren de inkomsten en wat waren de uitgaven die uit de ouderbijdragen zijn gedaan. Naar aanleiding
van deze balans zullen wij, tijdens de eerste MR-vergadering van het nieuwe schooljaar, in overleg
gaan met de MR om de vervolgstap/consequentie hiervan te bespreken. De school legt immers jaarlijks
verantwoording af aan de MR over de besteding van de ouderbijdragen.

1 juli toch Doordraaidag!
Wat fijn dat we door de verruiming van een aantal maatregelen
afgelopen woensdag kennis hebben kunnen maken met de nieuwe
stamgroep.
Voor sommigen was het natuurlijk een beetje spannend en
onwennig.
Voor de ander een moment van herkenning.
“Ooh ja, zo voelde ik mij vorig jaar ook!”
Voor weer een ander het fijne gevoel.
“Nu hoor ik bij de oudsten van de groep.
Voor allemaal het moment om alvast vooruit te
blikken en alvast een beetje een idee te krijgen van
de nieuwe groep. Wat fijn dat we allemaal weer een passend plekje hebben.

Jas kwijt
De jas is van Canter Visser uit bovenbouw Prinsenzaal is kwijt.
Hij heeft hem eerder deze week op het Peter Pan veldje laten liggen
en daarna was de jas weg.
Zo ziet hij eruit.
Hij wil hem graag weer terug.

Bedankt,
Bedankt lieve ouder, voor jouw fijne inzet
Bedankt lieve ouder, voor jouw thuisonderwijs
Bedankt lieve ouder, voor jouw vertrouwen in ons
Bedankt lieve ouder, voor jouw volgen van de richtlijnen
Bedankt lieve ouder voor het goed lezen van alle informatie
Bedankt lieve ouder, voor jullie flexibiliteit
Bedankt lieve ouder, voor jouw fijne hulp in dit bijzondere jaar!

Op naar de laatste schoolweek!

en daarna genieten!

Het team van Jenaplanschool Antonius Abt

wenst jullie alvast een heerlijke vakantie!

