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Agenda 
 
21 februari  : studiedag personeel, geen lessen 
24 t/m 28 februari  : voorjaarsvakantie 
16 maart  : studiedag personeel, geen lessen 
21 maart : tuinochtend van 09.00 – 12.30 uur 
23 t/m 27 maart  : open week 
23 maart  : start inschrijvingen gespreksavonden rapportfolio 
25 maart  : ouderavond van 19.30 – 21.30 uur 
 
 

Bericht van het Team 
 
Ouderavond: komt allen! 
In onze open week houden we op woensdagavond 25 maart een ouderavond. Voor alle ouders van onze 
school en voor andere belangstellenden. We willen het dan, ook als opvolging van de ouderavond van 
vorig jaar, onder andere met elkaar hebben over kinderen en het gebruik van mobieltjes, internet en social 
media. Petra Dekkers, ouder bij ons op school, leidt ons door de avond heen. Reken op boeiende 
informatie, eye-openers en verrassende activiteiten.  
Het belooft een hele interessante en interactieve avond te worden, met ook de resultaten van ons 
oudertevredenheidsonderzoek.  
Een avond om in de agenda te noteren: 25 maart van 19.30 tot 21.30 uur. Van harte welkom! 
 
Schoonmaker (m/v) gezocht voor onze school 
Elouise stopt per 1 mei met haar schoonmaakwerkzaamheden op onze school. Ze gaat zich meer inzetten voor het 
bedrijf van haar familie. Elouise, bedankt voor je inzet de afgelopen maanden en veel succes met je nieuwe werk.  
Op onze school zoeken we dus per 1 mei een enthousiaste schoonmaker (m/v). Ga je voor een perfect schone school, 
solliciteer dan! De baan is 20 uur per week, met vast dienstverband en werktijden tussen 15.00 en 19.00 uur.  
Gunstige betaling en arbeidsvoorwaarden volgens CAO PO. Reacties per email: administratie@jenaplanepe.nl of bel  
0578-620426. 
 
Lentefeest 
Op 24 april vieren we de vrijheid op het  
lentefeest. De voorbereidingen zijn in  
volle gang voor een feestelijke dag.  
Het lentefeest is dit jaar bij de atletiek  
vereniging Cialfo. Voor de groepen 1 t/m 4 zijn  
er spelletjes en activiteiten en voor de  
groepen 5 t/m 8 zijn er workshops.  
De lentefeestcommissie bereidt alle spellen  
en workshops voor.  
 
We hebben deze dag veel ouders nodig die willen helpen begeleiden,  
workshops runnen en helpen met hand en spandiensten.  
Heb je de dag al gereserveerd? We kunnen veel hulp gebruiken om het feest  
te laten slagen. Het lentefeest is de hele dag.  
 
Binnenkort hangt de intekenlijst in de hal. Mochten jullie nu al vragen hebben  
dan kunnen jullie terecht bij de lentefeestcommissie, deze bestaat uit:  
Romi, Hester, Elijanne (Evi en Ani), Melle (Elinn en Ravi), Mariella (Jessie),  
Christi (Sam en Sverre) en Ilse (Jade). 
 
Open week 
Onze jaarlijkse open week is van 23 t/m 27 maart. Iedereen met een kind dat  
binnenkort naar school gaat is dan van harte welkom in onze school om kennis  
te maken met ons onderwijs. We geven de kinderen een flyer mee met het  
verzoek aan jullie als ouders om die flyer door te geven aan andere ouders  
die mogelijk interesse hebben in onze school.  
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Oudertevredenheidsonderzoek 
Het invullen van het oudertevredenheidsonderzoek is afgerond. 59% van de ouders heeft dit onderzoek ingevuld. Het 
onderzoeksbureau verwerkt nu de resultaten. Op de ouderavond van 25 maart vanaf 19.30 uur hopen we de resultaten 
te presenteren.  
 
Tuinochtend ‘t Hoge Land 
We organiseren zaterdag 21 maart weer een tuinochtend van 
9.00 tot 12.30 uur, waarbij we het groen om de school netjes 
bijwerken. Tijdens de lunch daarna nemen we afscheid van 
Margrete, die zoveel jaar de coördinatie van de 
tuinwerkzaamheden heeft gedaan. Dus schrijf je in op het 
formulier op de koffietafel en kom helpen in onze tuin. 
 
Ouders gezocht die willen helpen in school 
Regelmatig doen we een oproep aan ouders om te komen 
helpen in school. Op school hangt een formulier waarop staat wat we op dit moment zoeken. Geef je op bij 
administratie@jenaplanepe.nl en doe ook mee. 
 
Kiddo’s bestaat 10 jaar 
BSO en peuteropvang Kiddo’s zit nu 10 jaar bij ons in het gebouw. Van harte gefeliciteerd met dit jubileum. Zie ook de 
informatie van Kiddo’s in dit Hoge Woord. 
 
Hartelijke groet namens het hele team, 
Johan 
 
 
 

Kiddo’s – peuteropvang en 
buitenschoolse opvang 

Vorige week bestond 
Kiddo’s 10 jaar! Wat een 
geweldig feest hebben 
we gevierd! 
Tien jaar geleden zijn we 
begonnen met 
peuteropvang in het 

lokaal van Toverhoed Rood. Na een tijdje is Kiddo’s uitgebreid met BSO en zijn 
we verhuisd naar het lokaal waar we nu in zitten. We kijken terug op 10 
geweldige jaren en een fijne samenwerking met de school. En natuurlijk gaan we 
voor nog veel meer mooie jaren erbij! 
 
Vorige week hebben we met de kinderen iedere dag een feestje gevierd. Zo is er 
bij de peuters geschminkt, zijn er cupcakes gebakken, fruitspiesjes gemaakt en 
zijn alle kinderen verkleed gekomen. Bij de BSO is er smurfensnot gemaakt, zijn 

er mooie glittertattoos gezet en hebben 
we gesmuld van chips en popcorn. 
 
Woensdagochtend was er een open 
ochtend bij de peuteropvang voor 
belangstellenden en donderdagmiddag 
stond de deur van de BSO open voor iedereen die wilde kijken. Ook dit was erg 
gezellig! 
 
Kiddo’s heeft nog enkele plekjes vrij, met name op de peuteropvang. Weet je nog 
iemand die een leuke plek voor zijn of haar peuter zoekt, stuur hen dan gerust door. 
De deur staat open! 
 
Fijne vakantie allemaal! 
Team Kiddo’s 
 


