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Agenda
5 december
19 december
20 december
21 december t/m 5 januari

Sinterklaasviering
Eindtijd onder- en middenbouw (ook groep 5): 12.15 uur
Eindtijd bovenbouw 14.00 uur.
Kerstviering: kerstonbijt in de groep, kinderen ’s middags vrij,
avondprogramma start 17.45 uur, tot ongeveer 19.15 uur.
Kinderen na 12.15 uur vrij
Kerstvakantie

Weekbericht van het Team
Sinterklaas
Op 5 december vieren we Sinterklaas op school. Rond 8.50 uur komt Sinterklaas aan, altijd leuk om ook even buiten te
komen kijken en bij de ontvangst van de Sint in de hal. De eindtijd voor de Onderbouw en Middenbouw (ook groep 5) is
die dag 12.15 uur. De Bovenbouw is tot 14.00 uur op school. Hou rekening met deze eindtijden. We gaan er weer een
gezellig feest van maken.
Kerst
Kerst vieren we op school op donderdag 19 december. Volg de berichten daarover op Klasbord.
‘s Avonds is er een gezellig kerst-samenzijn met de kinderen, ouders en het team. Dat willen we als het enigszins kan
graag buiten doen. Dus mocht het een beetje regenen, neem dan paraplu’s mee.
Project-aankleding in de groepen en in de hal
Als Jenaplanschool werken we vaak met projecten. Dat kunt u zien aan de aankleding in de groepen. Zo is Sint, de
kookkunsten van bio-piet en speculaas-piet duidelijk zichtbaar in school. Maar ook in de centrale hal is een plek gemaakt
waar we de projecten aandacht geven. Heeft u een leuk voorwerp dat helemaal bij het project hoort, dan zouden we het
op prijs stellen als het tijdelijk in onze hal mag staan.

Team
Paula gaat vanaf 1 januari werken op een school in haar woonplaats Lelystad.
Paula, enorm bedankt voor je inzet voor onze school. We zijn blij dat Marc en
Romi, bekende stamgroepleiders voor de kinderen, haar lesdagen willen
overnemen. Sharon stopt per 1 december met de schoonmaak op onze school,
maar is nog wel beschikbaar voor inval. Elouïse neemt haar uren over.

Verkeersouder
We zijn blij dat Magda Fleurke verkeersouder wil zijn op onze school. Ze zal een aantal dingen oppakken met betrekking
tot het verkeer rond onze school. Over verkeer gesproken: ouders die hun auto willen parkeren raden we aan om dat op
De Heuve achter onze school te doen. Aan de Schotweg geldt een parkeerverbod. Als u aan De Heuve parkeert, denkt u
er dan aan om niet in de bocht te parkeren maar een stukje daar voorbij.
Tuinvrijwilligster Margrete
Na vele jaren trouwe hulp nemen we afscheid van Margrete, onze vrijwilligster voor de tuin om de school. Bijna alles om
de school heeft ze zelf in haar groene vingers gehad. Inspirerend en vasthoudend organiseerde ze steeds de
tuinzaterdagen. Margrete, enorm bedankt! We zoeken nog een ouder of andere vrijwilliger die de tuintaken rondom
school wil gaan doen. Misschien kent u iemand die dit graag wil doen? We horen het graag.
Kinderraad
Na een spannende campagne in veel groepen zijn de leden van de Kinderraad gekozen. Onze Kinderraad bestaat uit 2
kinderen per groep Middenbouw en Bovenbouw. Dit zijn de nieuwe leden: Maarten, Pleun, Elke, Luka, Nova, Willemijn,
Elaine, Senna, Lynn, Maud, Duke en Merel. In december komen we voor het eerst als nieuwe Kinderraad bij elkaar en in
januari zijn we door de gemeente Epe uitgenodigd op het gemeentehuis om met de Kinderraad mee te denken over de
toekomst van Epe en omstreken. Alle leden van de Kinderraad: veel succes!
Schoolfruit
In het kader van de Gezonde School die we met elkaar willen
zijn, is het gelukt om weer een schoolfruitprogramma op school
te krijgen. Dat betekent elke woensdag, donderdag en vrijdag
een extra stukje fruit voor elk kind. En steeds iets anders. Geef
zelf aan wanneer je kind ergens allergisch voor is. Eet smakelijk
en gezond!
Opbrengst Kinderpostzegelactie
Als school doen we ook graag iets voor het goede doel. Veel
kinderen zijn druk in de weer geweest met de verkoop van
Kinderpostzegels. De opbrengst is bestemd om dakloze
kinderen in Nederland te helpen. Het geweldige eindresultaat
van deze actie op onze school is: 5483,- Euro.
Klasbord
We horen veel positieve geluiden over ons nieuwe communicatiemiddel: Klasbord. Zo houden we u zo goed mogelijk op
de hoogte van wat uw kind in de groep beleeft. Nog niet aangemeld? Doe dat dan snel. In het
Oudertevredenheidsonderzoek dat we vanaf 13 januari zullen houden, vragen we uw mening over het Klasbord en over
nog veel meer zaken op school.
Namens het team: een fijne decembermaand!
Johan

Raad van Toezicht zoekt een nieuwe collega met
stevige financiële basis
Beste ouders,
Onze school is sinds de oprichting door enthousiaste en vasthoudende ouders in het schooljaar 1981-’82 een
zelfstandige school. Dat betekent dat we onafhankelijk, zonder sturing door een bestuur ‘op afstand‘ zoals je bij veel
grote scholengroepen ziet, vorm kunnen geven aan goed jenaplanonderwijs op basis van de zelf bepaalde grondslag,
visie, missie en doelstellingen. Het bestuur in de afgelopen decennia werd gevormd door betrokken ouders. Er waren
steeds één of meer bestuurders (ouders) die zich als dagelijks bestuur samen met de directeur bezighielden met het
leiden van de school, en enkele toezichthoudende bestuursleden.
Omdat we merkten dat het in de huidige tijd, door alsmaar meer wet- en regelgeving, steeds ingewikkelder wordt om een
school goed te besturen én omdat er tegenwoordig minder ouders te vinden zijn die deze verantwoordelijkheid en
tijdsinspanning kunnen en willen dragen, is in 2017 gekozen voor een nieuw bestuursmodel. Volgens de huidige statuten
heeft de ”stichting Jenaplan Onderwijs Epe e.o.” een Directeur-Bestuurder die de leiding heeft over de school. De Raad
van Toezicht (RvT), bestaande uit ouders, houdt hier toezicht op. In de praktijk betekent dit dat de RvT met onze
directeur-bestuurder Johan van der Pols kaders en doelen afspreekt om de school optimaal te laten draaien. De RvT
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bespreekt regelmatig met Johan hoe het gaat en staat hem met raad en daad bij. De RvT bestaat momenteel uit Loraine
van Veen, Patricia Huisjes en Maarten Heere.
Wij zoeken ter uitbreiding van de RvT een nieuwe enthousiaste collega-toezichthouder met een stevige financiële basis.
Het profiel van degene die wij zoeken is als volgt:

Je hebt een stevige financiële basis en bent goed in staat om financiële projecties te maken en risico’s in te
schatten;

Je onderschrijft de grondslag, missie, visie en doelstelling van de Stichting Jenaplan onderwijs Epe e.o. en bent
bereid om met de andere RvT leden als team, en individueel, daaraan een toegevoegde waarde te leveren;

Je voelt je verbonden met de school en de stichting en hebt affiniteit met Jenaplanonderwijs;

Je bent maatschappelijk betrokken en hebt kennis van en inzicht in de maatschappelijke ontwikkelingen;

Je beschikt over een gezonde dosis ondernemerschap en bestuurlijk inzicht in organisaties; bestuurlijke
ervaring dan wel toezichthoudende ervaring in een voor de organisatie relevante situatie is een pré;

Je kunt fungeren als sparringpartner voor de directeur-bestuurder en de collega-RvT leden en beschikt over
strategisch en beleidsmatig inzicht;

Je bent bereid en in staat om in elk geval voor een periode van drie jaar voldoende tijd en energie ter
beschikking te stellen om als lid van de RvT bij te dragen aan een gezonde en fijne Jenaplanschool.
Bij interesse of vragen verzoeken we je contact op te nemen met een van ons. Spreek ons aan of stuur een mail naar
RvT@jenaplanepe.nl
Wij kijken uit naar je reactie!
Hartelijke groet,
Loraine van Veen, Patricia Huisjes & Maarten Heere

Schaatsles!
Ook dit jaar kunnen we weer schaatslessen gaan volgen in de Scheg in Deventer. Je krijgt 4 schaatslessen van 45
minuten en kunt daarna nog vrij schaatsen of lekker chillen in de winterspeeltuin van de ijsbaan. De schaatslessen zijn
voor kinderen uit groep 5 t/m 8. Je mag 1 ouder/verzorgende 1x gratis meenemen om ons erheen te brengen en om ook
lekker te schaatsen. Ik maak daarvoor een reisschema.
Opgeven kan tot 13 december! Dus denk er snel over na en overleg even met je ouders en geef je op! Dit kan via de lijst
op het prikbord in de hal, maar mag ook via de email! Als je vragen hebt, loop even naar me toe of mail me even.
Groeten Annemarie Koetsier, moeder van Merijn uit Poema’s en Dorian uit Wolkenwoud.
Email: annemarie@familiedegreef.nl
De Scheg biedt een voordelig totaalpakket voor slechts € 19,50 per leerling
 4 keer toegang tot de overdekte kunstijsbaan
 4 schaatslessen van 45 minuten per les
 Spelen in de winterspeeltuin De Speelpool
 Schaatsenhuur inbegrepen
 Schaatscertificaat
 Leuke aanbieding voor herhaalbezoek aan de ijsbaan
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Toegang begeleiders inbegrepen (1 per 4 leerlingen). Let op; voor meekomende broers/ zussen moet er wel
entree betaald worden!
Wij gaan op woensdagmiddag: te weten 5, 12, 19 februari en 4 maart 2020.
Schaatshuur is inbegrepen. Kinderen die in het bezit zijn van schaatsen mogen ook eigen schaatsen meenemen. De
lessen zijn toegankelijk op alle soorten schaatsen zoals noren-, kunst-, ijshockey schaatsen en easy-gliders.
We rijden met auto’s naar de Scheg, als elke ouder (per kind) één keer kan rijden met 4 kinderen dan zijn we meteen
rond qua vervoer!
Voor de schaatslessen heb je handschoenen en een muts nodig, deze zijn verplicht!
Vind jij dit ook leuk, geef je dan snel op!!

Kiddo’s – peuteropvang en buitenschoolse opvang
We hebben deze periode afscheid genomen van Mielan en Femke. Zij zijn gestart bij de Toverhoed. Veel plezier lieve
Mielan en Femke. Jade is ook bijna 4 en heeft afscheid genomen. Zij gaat naar school in Barchum. Veel plezier!
We hebben weer plek vrij voor nieuwe peuters. Dus heb je een peuter of weet je iemand met een peuter die opvang kan
gebruiken, kom even bij ons op de groep of mail naar Kiddos@koppelswoe.nl. Tel: +31 6 51128330.
Op Kiddo’s hebben we met de kinderen gewerkt aan het thema “de spin in de herfst”. We hebben een echte spin
bekeken en zagen dat hij ook echt 8 poten heeft. We hebben op papier een spin gestempeld, we deden zwarte verf op
een ingeknipt wc-rolletje en konden zo afdrukken maken. Om het echt af te maken kreeg hij ook nog wiebeloogjes.
In de kringen hebben we een spelletje gedaan. Welke kleur spin is er weggetoverd met ons toverkleed? Dit zagen ze al
heel goed. De meeste kinderen kennen de belangrijkste kleuren. Verder hebben we met wol een web gemaakt. Het
bolletje wol ging van het ene kind naar het andere kind.Ook hebben we veel gezongen, zoals het liedje van de
spinwiedewin en een versje van de spinnetjes Piet en Daan.
Op de deur kon je een foto van onze zelfgemaakte spinnen van klei bewonderen. De kinderen gaan daar regelmatig
even kijken. Per thema proberen we steeds een nieuwe foto van de kinderen op te hangen.
Op de lichtbak hadden we mandjes staan waarin we draden hadden gespannen en in de mandjes zaten spinnen en die
mochten de kinderen met een groot pincet zelf vangen. Goed voor de fijne motoriek.
Na dit leuke thema zijn we overgegaan op het Sint thema. Hoe word ik een
echte Piet? Hiervoor hebben de peuters geleerd om pepernoten te
bakken, deze te tellen en daarna eerlijk te verdelen. Volgende week
mogen ze als pieten verkleed in de speelzaal pakjes door het parcours
sluizen en ze moeten natuurlijk Sint liedjes kunnen zingen.
We hebben ook een versje geleerd over piet die verdriet heeft.
Verder hebben we een boot in de groep en heel veel verkleedspullen en
cadeautjes om mee te spelen. De staf en het paard mogen natuurlijk ook
niet ontbreken. De kinderen hebben heel veel plezier.
Op de deur hangen nu leuke foto’s van onze Sint selfies. Op het raam
achterin de groep staat een mijter en een baard afgebeeld. Als je buiten
gaat staan met je gezicht richting het raam lijk je net op Sinterklaas. Dit
vonden ze heel grappig.
In de bouwhoek konden ze met Duplo pakjes nabouwen en op het
voorbeeld leggen. Mooie oefening voor het ruimtelijk inzicht.
Deze week mogen ze hun schoen zetten. Spannend hoor, wat zouden ze
krijgen? En zouden we nog bezoek krijgen van de Sint op 5 december?
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We gaan vanaf volgende week over op klasbord. Dank voor
jullie snelle aanmeldingen. We zullen er leuke foto’s op
plaatsen en handige info.
Bij de BSO-kinderen leeft het Sinterklaas thema ook heel erg.
Ook hier zijn natuurlijk pepernoten gebakken. Ook zijn er van
ijsstokjes mooie poppetjes gemaakt. Ze beelden de familie uit,
maar Sint en Piet mogen ook niet ontbreken!
Een fijn weekend!
Team Kiddo’s
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