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Wilma stelt zich voor
Inschrijven portretgesprekken
Verhuizing Bieb
Bruisend Engelen
Parkeren steppen Park
Huisdieren op school
Foutjes in schoolkalender

Datum

Activiteit

Vanaf 3 september

Inschrijven portretgesprek
Ronde 1
(voor ouders met meer
kinderen op school)
Uit & Thuis eten
Inschrijven portretgesprekken
Ronde 2
(voor de andere ouders)
Studiedag kinderen vrij
Inspiratietafel “De website”
Portretgesprekken
Kamp BB Park
Kamp BB Zwanenhof
Teamvergadering
Start Kinderboekenweek
Sportdag middenbouw
Kamp BB Goudensteijn
Portretgesprekken
Uit & Thuis eten

06 september
Vanaf 7 september
07
11 september
16-20 september
23-25 september
25-27 september
30 september
01 oktober
03 oktober
02-04 oktober
07-11 oktober
11 oktober

Wie
Team/K&O

Team/K&O

Team/K&O
Team/ouders
Team/K&O
Team/K&O
Team/K&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
Even voorstellen,
De komende weken gaan wij de nieuwe collega’s aan u voorstellen.
Deze keer is dat Wilma Koopmans.
Na 17 jaar op Jenaplanschool de
Lichtstraat in Vught gewerkt te
hebben, was ik toe aan een nieuwe
uitdaging. Vorig jaar ben ik
begonnen op de Fonkelsteen in
Zaltbommel. Daar heb ik samen
met een oud-collega in de
onderbouw gewerkt. Ik vond het
heel bijzonder op te werken in
units.
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Toch miste ik veel aspecten van het Jenaplan-onderwijs. Ik ben blij dat ik dit jaar mocht starten
op het Antonius Abt in de Drakentoren. Ik woon samen met Joost in Hedel. We hebben drie
kinderen. Ik krijg energie van buiten zijn in de natuur, met mijn familie in de bergen of op de
tennisbaan.

Inschrijven portretgesprekken
Voor sommigen al bekend, maar voor sommigen is het inschrijven voor de
portretgesprekken nog helemaal nieuw. Daarom deze uitgebreide uitleg. Deze
week en volgende week krijgt u een uitnodiging om in te tekenen voor de
portretgesprekken die wij graag samen met uw zoon/dochter en u willen
houden. De gesprekken vinden plaats in de week van 16 tot en met 20
september en in de week van 07 tot en met 11 oktober (na het
bovenbouwkamp). In de eerste ronde staat de intekenlijst open voor ouders
met meer kinderen op school, zij kunnen naar wens de gesprekken op elkaar
aan laten sluiten. Een tip van ons is: plan een tijdvakje tussen twee
gesprekken om van lokaal te wisselen en in verband met eventuele uitloop van een eerder
gesprek. Na een week zetten we de intekenlijst open voor de andere ouders en kinderen, zodat
iedereen kan inschrijven. Er is altijd voldoende tijd beschikbaar om alle gesprekken te plannen.
Voor de nieuwe kinderen, die 4 jaar zijn plannen we eerst een entree gesprek met
ouders en groepsleiding. Deze ouders krijgen nu dus geen uitnodiging om een
portretgesprek in te plannen. De volgende keer plannen we ook voor deze
kinderen en ouders een portretgesprek in. De entreegesprekken worden meestal
na 6 tot 8 weken gevoerd. Daarover krijgt u een mail van de groepsleider.
Het is fijn als u met uw kind(eren) het portretgesprek samen voorbereidt. Het
de BONO-formulier wat u daarvoor kunt gebruiken kunt u vinden in Schoudercom.
Neemt u het ingevulde de BONO-formulier mee samen met de portretmap, dan
houden we alles bij elkaar. Wij verheugen ons op de gesprekken!

Verhuizing Bieb
Heeft u het al gezien? De Bieb van locatie Slot is
verhuisd naar de 2e verdieping. Daar staan nu alle leuke
boeken van onze schoolbieb!
Op locatie Park is de bieb verhuisd naar een ander
cluster. Alle leuke boeken staan nu naast Prinsenhof.
Dus we kunnen weer lekker lezen en lenen!

Oscar vrijgelaten!
Wat een goed nieuws, in 2017 hebben de kinderen van locatie Park met de sponsorloop bijna
€ 4.500 bij elkaar gelopen voor Orangutan Rescue. Met dat bedrag heeft de school o.a. orangoetan Oscar geadopteerd. Op dat moment was Oscar
een jaar of 5 en woonde hij in het oefenbos in Tembak.
Daar leerde hij om zelfstandig in het wild te overleven.
Oscar is een slim kereltje en heeft zich de afgelopen
jaren ontwikkelt tot een zelfverzekerde orang-oetan die
prima voor zichzelf kan zorgen. Afgelopen maand is hij
daarom met zijn leeftijdsgenootje Gagas vrijgelaten in
nationaal park Betung Kerihun. In de bijlage een brief
aan de kinderen waarin de stichting de kinderen
bedankt voor hun geweldige actie. Als je nog eens wil

zien wat er allemaal gebeurt in het opvangcentrum, dan kunnen je via deze link wat filmpjes
vinden: https://www.orangutanrescue.nl/in-de-media/

Bruisend Engelen
U heeft het vast al gezien op de posters en flyers in het dorp. Het
Engelens weekend komt eraan! Vrijdag 20 september boffen wij! De
kermis gaat speciaal voor ons open! Hoe leuk is dat. De kinderen gaan
met hun eigen groep onder schooltijd naar de kermis. Ook krijgen zij
allemaal een lunch aangeboden van Plus-Mulder. U hoort hier snel meer
over.

Parkeren steppen locatie Park
Heeft u ook gezien dat wij een mooi zonnescherm hebben gekregen? Dat scheelt
binnen enorm qua hitte op warme dagen. Het betekent ook dat de steppen nu niet
meer bij het raam staan. Helpen jullie de kinderen herinneren om die tegen de
muur bij de trap te parkeren?

Huisdieren op school
In het vorig schooljaar werden ons regelmatig vragen gesteld rondom ons beleid ten aanzien
van dieren op school. Helaas moesten wij daar steeds het antwoord op schuldig blijven, omdat
we hierover geen beleid geformuleerd was.
Naar aanleiding van bovengenoemde vragen, hebben we met het voltallige team onze mening
gevormd over huisdieren op school. We maakten daarbij gebruik van de positielijst huisdieren
die door het ministerie wordt aangereikt. Uitgebreid zijn de voordelen, maar ook de nadelen
verkend. Want, zoals bij het bespreken van veel onderwerpen is “voor alles wat te zeggen.”

Na onze uitgebreide verkenning zijn we tot onderstaand besluit gekomen, dat ook zal worden
opgenomen in de schoolgids.
 Op Jenaplanschool Antonius Abt behoort het tot de mogelijkheden om, passend bij een
specifiek project, een huisdier op school of in de groep te hebben;
 Een project kent een begin-, en einddatum;
 Indien een huisdier, langer dan twee dagdelen op school of in de groep aanwezig is,
worden er vooraf heldere afspraken gemaakt over: dierenwelzijn, hygiëne, huisvesting,
verzorging, verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid.
Indien een leerling of groepsleider allergisch voor het huisdier (zoals onder 1 bedoeld) blijkt te
zijn of er anderszins medische hinder van ondervindt wordt dit gemeld bij de locatieleider of de
directeur bestuurder en kan het huisdier niet op school of in de groep zijn.

Foutjes in schoolkalender
Enkele oplettende ouders maakten ons attent op een paar foutjes in de schoolkalender in de
maand april 2020. Als u de data al in uw agenda heeft ingevuld heeft u het waarschijnlijk al
gezien. Hierna de juiste data in april:
 Paasontbijt
09 april 2020
 Studiedag
10 april 2020
 Sponsorloop 17 april 2020

