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Bericht van het Team

Agenda
In verband met de coronacrisis zijn alle activiteiten voorlopig afgelast.
Corona
Het zijn bijzondere tijden, een school zonder kinderen en zonder stamgroepleiders. We doen ons best om zo goed
mogelijk onderwijs op afstand te geven en krijgen daar van veel ouders complimenten voor. Goed om te zien hoe de
taken gedaan worden thuis. Nog een tip: zijn alle taken op een dag gedaan, denk dan bijvoorbeeld aan extra lezen. Ik wil
jullie als ouders een compliment maken. En de kinderen ook! Super goed hoe jullie het thuisonderwijs oppakken.
We leven mee met alle mensen die door het coronavirus ziek zijn geworden of daardoor met hun werk in de problemen
zijn gekomen. Heel veel sterkte!
Wanneer gaan de scholen weer open? Dat weten we op dit moment nog niet. Aanstaande dinsdag hopen we van de
minister te horen hoe het verder gaat. Berichtgeving vanuit school loopt vooral via Klasbord, daarmee kunnen we direct
iedereen van de groep bereiken. Hou dus Klasbord in de gaten.
Graag jullie aandacht voor het volgende bericht van de GGD:
Corona en niet naar school...hoe ga je daar thuis mee om?
Beste ouder/verzorger,
Er komt als ouder momenteel veel op je af. Thuis werken, de scholen zijn dicht en kinderen die vragen stellen en
informatie willen. Wat mag wel en wat kun je beter niet doen? Mogen kinderen nog met elkaar spelen? Mag je kind naar
buiten?
Het advies is om het aantal vriendjes en vriendinnetjes waar je kinderen mee omgaan te beperken. Maak een vast
groepje van ouders, waarvan je weet dat zij ook hun best doen om sociale contacten te matigen. Spreek met elkaar af
dat je elkaar op de hoogte houdt van kleine veranderingen in de gezondheid van je kinderen. En weeg daarmee af of ze
samen gaan spelen. Als kinderen geen klachten hebben, kunnen ze lekker in de tuin of evt. op straat en in de speeltuin
spelen. Hierbij is het wel belangrijk om voldoende afstand tot elkaar te bewaren.
Deze periode kan soms best wat van je geduld en oplossend vermogen vragen. Kinderen moeten wennen aan de
nieuwe situatie. Waardoor hun gedrag anders kan zijn. Geef elkaar de ruimte en de tijd om te wennen aan deze situatie.
Probeer het dagritme vast te houden. Een duidelijke structuur, afwisseling en afspraken geven houvast en dat is voor
kinderen prettig. Denk bijvoorbeeld aan:
Op normale tijden opstaan en naar bed · Vaste beweegmomenten · Afspraken over beeldschermgebruik · Gebruikelijke
eetpatroon aanhouden · Maak een dagindeling en hang deze op een zichtbare plaats. Bekijk het filmpje ‘in gesprek met
je kind over het Coronavirus’ van twee jeugdverpleegkundigen van de GGD.
Voor actuele informatie volg ons op Facebook of kijk op de site van de GGD, het RIVM, Opvoeden.nl.
Wij krijgen veel vragen van ouders over deze onderwerpen. Heel begrijpelijk als het even teveel wordt. Praat erover met
anderen en geef jezelf wat lucht. En vergeet ook niet dat je als ouder altijd goede afwegingen probeert te maken en het
beste wilt voor je kind. Door je gezonde verstand te gebruiken en de richtlijnen van het RIVM op te volgen maken we er
met elkaar het beste van.
Met vriendelijke groet,
Margreet Weeda
Jeugdverpleegkundige
Lentefeest
Helaas kan het Lentefeest op 24 april in verband met de coronacrisis niet doorgaan. Er lag al een heel mooi programma
en we hadden er allemaal veel zin in. Helaas. We kijken nog, afhankelijk van de ontwikkelingen, of het lentefeest nog op
een later tijdstip kan plaatsvinden of naar volgend jaar doorgeschoven moet worden.
Rapportfolio’s
Ook een andere situatie rondom de rapportfolio’s. De
onderbouw vraagt aan de ouders om het rapportfolio te
komen ophalen. In de middenbouw en de bovenbouw wordt
het rapportfolio uiterlijk 9 april per email gestuurd. Jullie
hebben daar een mailtje over gehad en mocht je bezwaar
hebben tegen zo’n email met rapportfolio dan vragen we
jullie om dat uiterlijk 5 april aan te geven. Heb je naar
aanleiding van het rapportfolio vragen, dan kun je die eerst
per telefoon aan de stamgroepleider stellen. Gesprekken
kunnen we pas eventueel weer voeren als de school open is.
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Oudertevredenheidsonderzoek
We bespreken de uitkomsten van dit onderzoek in alle geledingen en zullen dit ook op onze website zetten zodat
iedereen er kennis van kan nemen. Op jenaplanepe.nl vindt u overigens alle belangrijke beleidsdocumenten van onze
school.
Nieuwe schoonmaakster per 1 mei
Eerder kwam het bericht dat Elouise aangaf dat ze met haar werk op onze school gaat stoppen. We zijn blij te kunnen
melden dat Ellen Keizer per 1 mei de functie van schoonmaakster op onze school gaat vervullen. Ellen, van harte
welkom.
Graag ook aandacht voor het bericht van onze Raad van Toezicht hieronder.
Hartelijke groet namens ons team
Johan van der Pols

Raad van Toezicht zoekt nóg een nieuwe collega
Beste ouders/ verzorgers,
In november vorig jaar schreef ik over het bestuur van onze Jenaplanschool ’t Hoge Land in de afgelopen decennia en
over de huidige bestuursvorm, waarin Johan als directeur-bestuurder de leiding over de school heeft en waarbij de Raad
van Toezicht hierop toezicht houdt. Hierbij hoorde ook de oproep voor een nieuwe collega met een stevige financiële
basis. Ik ben blij te kunnen melden dat we deze nieuwe collega gevonden hebben: Bas Janssen, vader van Emma en
Willemijn, is toegetreden tot de RvT. Erg fijn!
Bovenstaande betekent dat de RvT nu bestaat uit Bas Janssen, Loraine van Veen, Patricia Huisjes en Maarten Heere.
Voor de continuïteit blijven wij echter werven! Wij zoeken ter uitbreiding van de RvT nóg een nieuwe enthousiaste
collega-toezichthouder. Liefst iemand met een breed en actief lokaal netwerk, ondernemend en verbindend, bij voorkeur
met een of meer kinderen in de onderbouw.
Het profiel van degene die wij zoeken is als volgt:
 Je beschikt over een actief en breed lokaal netwerk en weet goed te verbinden;
 Je bent ouder/verzorger van één of meer kinderen in de onderbouw;
 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,
Bas Janssen, Loraine van Veen, Patricia Huisjes & Maarten Heere
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Kiddo’s – Peuteropvang en
Buitenschoolse opvang
Het zijn gekke tijden, ook voor ons. Sinds 16 maart zijn er ook bij ons op de peuteropvang en de BSO geen kinderen
meer opgevangen. Het is erg stil. Wij besteden onze tijd aan diverse klussen, zoals opruimen, thema’s voorbereiden en
we maken regelmatig leuke filmpjes die we via Klasbord naar de kinderen sturen. Want we missen de kinderen wel heel
erg, hoor! We hopen dat dit snel weer voorbij is en dat we iedereen weer zien.
Linda is afgelopen week met zwangerschapsverlof gegaan. Dat was voor haar ook wel even gek, want ze kon de
kinderen nu geen gedag zeggen. Maar Mariella en Danielle hebben haar op gepaste wijze uitgezwaaid. We hopen dat
Linda, ondanks alles, toch heel erg van haar verlof en straks haar kindje gaat genieten.
Liefs van team Kiddo’s
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