Schoolnieuws







Welkom Mariska
Staking 2020
Kerstdiner
Inspectiebezoek
Streetcats
Tevredenheidsvragenlijst (KCM)

Datum

Activiteit

Wie

11 december
12 december
13 december

MR vergadering
Teamvergadering
Uit en Thuis eten

Team/K&O

Weeksluiting Slot:
11.15 Camelot
13.15 Goudensteijn

19 december
20 december
21 december04 januari 2020

Weeksluiting Park:
13.15 Zilverhof & Koningshof
Kersdiner
Ochtend school
Middag vanaf 12.00 uur vrij
Kerstvakantie

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

Welkom Mariska
U heeft in de vorige flits al kunnen lezen dat we een nieuwe collega
hebben benoemd in Kasteel (middenbouw locatie Slot). Wij wensen
Mariska heel veel succes en plezier! In een van de volgende flitsen stelt
zij zich aan u voor.

Stakingsdagen Onderwijs 30 en 31 januari 2020
Zoals u vanuit het nieuws vast al vernomen heeft roepen de
onderwijsbonden op om wederom te gaan staken op 30 en
31 januari 2020. Wij inventariseren voor de kerstvakantie bij de
collega’s of zij gebruik willen maken van hun stakingsrecht. Direct na
de kerstvakantie laten wij u weten of de school open kan blijven of
gaat sluiten. Goed om te weten, vrijdag 31 januari was bij ons al een
dag dat er geen onderwijs werd gegeven in verband met een
studiedag.

8

Kerstviering 19 december 2019.
Ook dit jaar is er weer een kerstdiner op elke locatie. Het
kerstdiner vindt in de eigen groep plaats. De invulling kan per
groep verschillen; een buffet met door de kinderen zelf
meegebrachte gerechtjes, gourmetten, koken door ouders of
door kinderen enz.
Het kerstdiner vindt plaats op donderdag 19 december:
 Inloop 17.00 – 17.15 uur
 Kerstdiner 17.15 – 18.30 uur
De kinderen worden uiterlijk 17.10 uur in de groep verwacht,
zodat we om 17.15 uur echt kunnen beginnen. De kinderen die
op de BSO zitten, worden door de groepsleiding van de BSO
naar de groep gebracht. We zouden het erg leuk vinden als de
kinderen hun mooie kerstkleding dragen.

Kerstviering met ouders 17.15 – 18.30 uur
Tijdens het diner van de kinderen is er voor de ouders op het Jenaplein ook de
mogelijkheid om met elkaar een drankje te drinken en een hapje te eten in
kerstsfeer. Altijd heel gezellig en je hoeft niet op en neer naar huis.

Ophalen van de kinderen na kerstdiner (SLOT)
Om 18.30u worden de kinderen van de onderbouw in de groep
opgehaald door hun ouders. De kinderen van midden- en bovenbouw
gaan om 18.30u zelf naar huis of naar hun ouders die wachten op het
Jenaplein. Vanaf 18.30 uur willen we vragen of alle ouders toezicht op
hun eigen kinderen houden.

Ophalen van de kinderen na kerstdiner (PARK)
Om 18.30 zullen alle groepen verzamelen op de grote trap. Hier zullen
zij nog samen zingen. Daarna worden alle kinderen door hun ouders bij
de trap buiten opgehaald. Vanaf 18.30 uur willen we vragen of alle
ouders toezicht op hun eigen kinderen houden.

Vrijdag afsluiting
Op vrijdag 20 december hebben we een leuke gezamenlijke afsluiting met de kinderen en het
team en om 12.00uur start voor iedereen de kerstvakantie!

Inspectiebezoek
Het terugkoppelgesprek naar het bestuur is eind januari .
Ongeveer 5 weken het terugkoppelgesprek wordt de rapportage
definitief. In de vorige Flits hebben wij vermeld wat de inspectie
mondeling aan feedback gegeven heeft op de vraag wat gaat
goed. In deze Flits geven wij een korte samenvatting van het
antwoord op de vraag:
“ Wat moet beter?”
 Er dienen een aantal zaken te worden toegevoegd aan
het jaarverslag. Dit moet zijn gerealiseerd in het
jaarverslag van 2019.
In de volgende Flits laten wij u weten welke aanbevelingen de inspectie voor ons had in het
kader van onze doorontwikkeling.

Streetcats een prachtig project voor groep 8
meiden!
Streetcats biedt creatieve, interactieve workshops aan in woord en
beeld, voor meiden in de leeftijd van 10-14 jaar. Bij Streetcats
leren ze zichzelf, elkaar, hun talenten en kracht ontdekken en
ontwikkelen ze zelfvertrouwen voor de toekomst. Dit alles binnen
een veilige groep met ongeveer 10 cats. Streetcats gaat uit van de
individuele mogelijkheden van elk meisje. Op deze manier maakt
ieder meisje haar reisje op haar eigen manier, om zo het beste uit
haar zelf te halen.
Streetcats is in 2013 bekroond met een Kroonappel voor de categorie Jeugd in
's-Hertogenbosch en is in 2016 genomineerd voor de landelijke titel. Het project draait
inmiddels meer dan 10 jaar en wordt steeds in drie verschillende wijken binnen
's-Hertogenbosch gegeven. Voor meer informatie kunt u ook een kijkje nemen op
www.streetcats.nl. In de bijlage nog wat informatie over dit prachtige project.
De werving is voor Streetcats is op:
DINSDAG 7 JANUARI … SLOT



VRIJDAG 10 JANUARI … PARK

Tevredenheidsvragenlijsten (Kind Centrum Monitor)
Bij alle scholen in Den Bosch e.o. wordt de Kind Centrum Monitor afgenomen.
Het doel van de meting is om de scholen informatie te bieden voor het professioneel besturen
van hun eigen organisatie.
Wij vragen u of u de vragenlijst vóór 21 december 2019 online wilt invullen.
Het invullen duurt circa 5 minuten.
Voor locatie Slot is de code
Voor locatie Park is de code

0121
6121

U kunt de vragenlijst invullen door op de onderstreepte tekst hieronder te klikken. Hiermee
start u een bladzijde op internet. Lukt dit niet kopieer en plak dit internetadres in de
webbrowser.
http://Edudat.KCM-2019-Q4-Ouders-Antonius-Abt.sgizmo.com/s3/
Het is niet mogelijk de antwoorden tussentijds op te slaan en later beantwoording te hervatten.
De uitkomsten van de vragenlijst worden
anoniem weergegeven. Dat betekent dat
er alleen op schoolniveau wordt
gerapporteerd, zodat individuele ouders
niet herkenbaar zijn. Via de Flits
informeren wij u over de uitkomsten van
dit onderzoek.
Bijlagen:
 Uitnodiging vragenlijst Kind
Centrum Monitor
 Informatie over Streetcats

