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Datum

Activiteit

Wie

28
29
05
06
13
15

Start theaterdoorstelling Slot
Inspectiebezoek Deel I
Inspectiebezoek Deel II
Stakingsdag
Teamvergadering
Uit en Thuis eten
Weeksluiting Slot
11.15 Beeckelot
13.15 Kasteeltuin

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

oktober
oktober
november
november
november
november

21 november

Weeksluiting Park
13.15 Bloemenhof en Prinsenhof
Inspiratietafel II

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

SCHOOLNIEUWS

FLITS!

Agenda

Jenaplanschool Antonius Abt

Inhoud van deze Flits

Nieuwe IB-er voor locatie Slot
We zijn heel blij te kunnen mededelen dat wij een ervaren IBer hebben
gevonden om ons team te komen versterken. Naast ervaren IB-er, is
onze nieuwe IBer voormalig Jenaplan groepsleider. De werkgever waar
onze nieuwe IBer nu werkt is nog niet op de hoogte, dus kunnen we
nog geen naam communiceren. In de volgende Flits stelt onze nieuwe
IBer zich graag aan u voor. De verwachting is dat onze nieuwe IBer
per 01-01-2020 volledig op onze school zal kunnen starten. Wij zullen
onderzoeken of een eerdere start (geheel of gedeeltelijk) mogelijk is.
Vanzelfsprekend draagt Geertje het IB werk goed aan onze nieuwe
IBer over.

Wij staken op woensdag 6 november 2019
Het zal niemand ontgaan zijn dat er wederom opgeroepen wordt tot
een landelijke staking in het onderwijs. Vakbonden en werkgevers
eisten voor de zomer al een noodpakket van ruim 420 miljoen euro
voor het primair en voortgezet onderwijs.

5

Dit als eerste stap naar een brede investering in het
hele onderwijs. Maar tijdens de algemene politieke
beschouwingen werd duidelijk dat dit kabinet niet
extra wil investeren in onderwijs.
Omdat het lerarentekort ook ons steeds treft en het
een steeds groter probleem aan het worden is
onderschrijven wij als school de acties die gevoerd
worden. Omdat onze collega’s gebruik willen maken
van hun stakingsrecht én er vanwege het
lerarentekort geen invallers zijn, zullen wij de school
dinsdag 6 november sluiten net zoals de Matrix.
Voor u als ouder natuurlijk niet fijn, maar wij zien geen andere mogelijkheid dan deel te nemen
aan de staking, omdat wij ons ernstige zorgen maken over de toekomst van het onderwijs en of
het nog wel mogelijk is om in de toekomst mooi onderwijs te maken. Gelukkig zijn er
eventueel mogelijkheden voor opvang binnen ons kindcentrum bij Eigenwijze.

Inspectiebezoek
Op dinsdag 29 oktober aanstaande start Deel I het inspectiebezoek.
Dit is de dag van het bestuurlijk gedeelte van het inspectie onderzoek
op onze school. Helma zal op die dag aan de inspectie een presentatie
geven over ons systeem van kwaliteitszorg, onze kwaliteitscultuur,
het financieel beheer en onze onderwijskwaliteit.
Tijdens dit bestuursgesprek zal de inspectie bepalen wanneer zij op
5 november aanstaande de stamgroepen bezoeken en naar welk specifiek onderdeel zij wil
komen kijken. Dit heet het verificatieonderzoek, waarbij op beide locaties door inspectie lessen
worden bijgewoond, gesprekken worden gevoerd met het MT, het team, de MR en de Raad van
Toezicht en met kinderen van onze school.
We zien uit naar een fijn inspectiebezoek.

Blikvangers, vooruitblik en ingeblikt
Diverse keren is afgelopen week aan ons de vraag gesteld waarom wij “Bliksemsnel” blikken
aan het verzamelen zijn. Deze verzamelwoede heeft te maken met het aanstaande
inspectiebezoek. Naast de genoemde onderwerpen uit de presentatie van Helma wil de inspectie
ook weten wat onze sterke punten en ambities zijn. Omdat wij onze zaken graag visualiseren,
zodat het beeld en de inhoud beter bijblijft, hebben wij ervoor gekozen om dit te presenteren
met blikken. Onze sterke punten visualiseren
wij als Blik-vangers, onze ambities worden
verbeeld met een Vooruit-blik en sommige
dingen houden wij liever In-geblikt. De
blikken-presentatie zult u op 5 november op
het Jenaplein zien staan. Treur niet als u de
blikpresentatie heeft gemist. Wij zullen deze
ook via Instagram en in de volgende teamflits
met u delen.
Wist u overigens dat de input voor deze
presentatie komt vanuit de gegevens van de
Inspiratietafel uit vorig schooljaar!

Maandag theater op locatie slot van Artemis
Op maandag 28 oktober start de voorstelling van theater
Artemis. Deze theatergroep gaat een theatervoorstelling
geven op locatie Slot. Voor de kinderen van locatie Slot een
verrassing vandaar dat we nog niet veel informatie kunnen
prijsgeven. Maar het wordt heel echt heel bijzonder. Wij
vertrouwen erop dat u nog niets aan uw kind(eren) vertelt.

Het belang van een voedzaam ontbijt
Ieder schoolkind heeft dagelijks recht op een voedzaam ontbijt.
Het ontbijt vormt de basis van een welbestede schooldag. Een
kind dat de dag start met een voedzaam ontbijt zal beter kunnen
opletten. Daardoor zullen de schoolresultaten zichtbaar
verbeteren. Een kind dat de dag begint met een voedzaam
ontbijt zal op school beter presteren. Als een kind echter zonder
ontbijt naar school komt, blijft het lichaam in een soort
“spaarstand” staan en levert geen energie om goed te kunnen
opletten.
Onze school doet mee aan het initiatief van het Nationaal Jeugd
Ontbijt. Als uw kind mee wil doen aan dit dagelijks -gratisontbijt vul dan het Aanmeldingsformulier in:
https://www.nationaaljeugdontbijt.nl/nl/aanmelden.html in de
bijlage vindt u nog meer informatie.

Jas kwijt
Raf uit Zilverzaal is zijn jas kwijt.
Wie heeft deze jas gevonden?
Het gaat om een stone Island soft shell jas.

