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Agenda
3 juli
6 juli
10 juli
16 juli
17 juli

Schoolfotograaf
Gewenning
Afscheid Dries
Laatste lesdag, alleen de ochtend les, afscheid groep 8
Start zomervakantie

Bericht van het Team
Deze keer combineren we het coronanieuws en ander nieuws in 1 bulletin.
Wat een goed nieuws dat de coronamaatregelen versoepeld kunnen worden. Zo kunnen we weer meer samen met jullie
als ouders en kinderen de Jenaplanschool zijn die we willen zijn. Daar snakken we allemaal naar. Toch blijven er ook
beperkingen in het belang van ieders gezondheid. Afgelopen vrijdag kwam weer een nieuw protocol via de PO-raad naar
ons. Als team hebben we dat besproken, als MT een tekst opgesteld en met feedback van de Raad van Toezicht en de
MR vastgesteld. Dit protocol geldt in ieder geval tot de zomervakantie. De verwachting is dat half augustus, vóór het
nieuwe schooljaar, weer een nieuw protocol zal komen, hopelijk met verdere versoepelingen. De belangrijkste punten uit
het protocol per 1 juli staan hieronder en de hele tekst komt weer op onze website te staan.
Als Jenaplanschool zijn we blij dat we met alle kinderen van de school weer een viering mogen vieren. Gezien
de beperkte ruimte in de hal is het helaas niet mogelijk om de 1,5 meter tussen de volwassenen te waarborgen
waardoor wij deze viering met alleen de kinderen kunnen vieren. We maken er op donderdag 16 juli een mooie
eindviering van voor alle kinderen met de film van groep 8. Ook op 10 juli vieren we met bijdragen van alle
groepen een bijzondere viering met elkaar.
Groep 5 mag vanaf 2 juli weer op donderdagmiddag naar school. Op het schoolplein hoeven groepen niet meer
gescheiden te spelen. De richtlijn algemeen is nu dat kinderen t/m 12 jaar
geen afstand hoeven te houden van volwassenen, dus ook niet op school.
Gym vindt tot de zomervakantie buiten plaats; we hopen na de zomervakantie dat gym binnen weer doorgang kan vinden. Het is voor ons als
school niet haalbaar om triage strikt toe te passen als alle ouders de
school binnen komen. Het schoolplein is toegestaan mits 1,5 meter tussen
volwassenen wordt gehouden. Daarom verzoeken we alle ouders niet
verder te gaan bij het halen en brengen dan het schoolplein. We blijven de
noodingangen voorlopig gebruiken. Uitzonderingen zijn altijd mogelijk.
Wil je als ouder de school in, je bent van harte welkom! Maar maak dan
een afspraak zodat we de triage in het belang van ieders gezondheid strikt
kunnen toepassen zoals vereist in het protocol.
Door het nieuwe protocol zijn gewenningen gelukkig weer toegestaan. We
zijn hier blij mee; we gunnen het de kinderen zo! Op maandag 6 juli zal de
gewenning plaats vinden. Het afscheid van de stamgroepen vindt plaats
op school onder begeleiding van stamgroepleider met stamgroepouder(s).
We maken er voor alle kinderen een mooi en gezellig afscheid van. Voor
groep 8 komt een speciaal plan waar een enthousiaste groep van groep 8
ouders druk mee bezig is. Bij dat feest zullen veel ouders aanwezig zijn,
dus zoeken we daar naar de beste manier om een feest te vieren
gecombineerd met de huidige strikte richtlijnen. Trakteren op voorverpakte
artikelen zoals chips en ijs is vanaf 1 juli toegestaan. Wil je niet dat jouw
kind een traktatie krijgt, geef dat door aan de stamgroepleider.
We werken met een inlooptijd voor alle kinderen, tussen 8.20 en 8.30 uur.
Het verzoek blijft om je kinderen zo veel mogelijk zelfstandig naar school
te laten gaan of het brengen en halen zeer kort te houden met ruime

afstand. Denk bij brengen en halen dat je direct het schoolplein weer verlaat. Fijn dat er zo in ieder geval elke
dag zo nodig even face to face tussen ouder en stamgroepleider informatie over het kind uitgewisseld kan
worden bij het brengen en halen. Samen dragen we zo zorg voor het afstand kunnen bewaren tussen
volwassenen. Bij het halen blijven de ouders op het schoolplein, daar houden we 1,5 meter afstand. We vragen
ouders ruimte op te zoeken en met hun kinderen af te spreken waar ze staan. Hou het halen ook zo kort
mogelijk. We hanteren de normale schooleindtijd.
Een vraag die we al binnen kregen over het nieuwe protocol:



Als een kind vanaf groep 3 verkoudheidsklachten heeft en negatief getest is op COVID19, mag het dan naar
school? Vanuit corona-optiek mag het kind volgens het protocol dan inderdaad naar school, zo interpreteren wij
het protocol. Als het kind best wel ziek is van de verkoudheid, dus geen milde klachten maar zware klachten en
het is negatief getest op COVID19, dan is het vanuit algemeen gezondheidsperspectief en vanuit persoonlijk
welbevinden van het kind misschien wel beter om het kind even thuis te laten uitzieken. Dat is een afweging die
ouders maken bij voorkeur in overleg met onze school. Daarnaast is er nog het sociale aspect, het kan voor het
kind vervelend zijn als hij/zij op school op een vervelende manier aangesproken wordt op zijn/haar verkoudheid.
Dus in voorkomende gevallen vooral overleggen met school, zoals ook al steeds gebeurt.

Overig nieuws
Afscheid Dries
Na vele jaren trouwe dienst gaat onze conciërge Dries
met pensioen. We nemen op vrijdag 10 juli afscheid
van Dries met een leuk programma. Ook jullie als
ouders zijn van harte welkom om Dries op vrijdag 10 juli
uit te zwaaien en een fijn pensioen te wensen. Kom dan
10 juli rond 8.40 uur op 1,5 meter afstand op de straat
voor de school staan. Dries bedankt voor al je inzet
voor de school!
Nog spullen van school thuis?
We missen nog wat uitgeleende spullen zoals laptops.
Heb je nog wat daarvan thuis, dan graag zo spoedig
mogelijk bij school afgeven. Alvast bedankt!
Schoolfotograaf komt groepsfoto maken
Versoepelingen van coronamaatregelen maken het nu gelukkig mogelijk om een groepsfoto van elke groep te maken.
Op vrijdag 3 juli komt de schoolfotograaf langs.
Gewenning
Wat fijn dat we de gewenning weer kunnen doen zoals we dat op onze Jenaplanschool gewend zijn: warm, betrokken en
het kind centraal. De gewenning vindt plaats op maandag 6 juli.
Onze Jenaplanschool landelijk Jenaplannieuws
Niet alleen de lokale pers weet ons, mede dankzij onze ouder Carla Adelaar, vaak te vinden. Typerende
Jenaplanelementen als onze kring en het Lentefeest haalden recent de lokale en regionale kranten. Het magazine
Mensenkinderen wordt landelijk uitgegeven door de Jenaplanvereniging. In het nieuwste nummer over “Een nieuw nu” is
’t Hoge Land in beeld als voorbeeld-Jenaplanschool. Met mooie foto’s van onze schoolfotograaf waar we onder andere
ons onderwijs in coronatijd op zien, maar ook hoe de school weer open ging. Mooi dat we, na eerder dit schooljaar bij de
landelijke Jenaplanstudiedag Taal met 50 deelnemers van Jenaplanscholen uit het hele land, zo opnieuw als
Jenaplanschool als mooi voorbeeld in het nieuws zijn.
Schoolgids gaat digitaal
We werkten altijd nog met een papieren schoolinfoboekje. Maar het is nu wettelijke verplichting voor alle basisscholen
een AVG-proof digitale schoolgids te maken en die op de schoolwebsite te publiceren. We werken er daarom hard aan
om binnenkort een AVG-proof schoolgids op onze website te kunnen plaatsen. Een AVG-beleidsplan voor onze school is
inmiddels goedgekeurd door onze Raad van Toezicht en zal worden besproken in de MR. Zodra de nieuwe schoolgids
online staat, horen jullie dat.
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Communicatie
Als team vinden we goede communicatie met alle ouders superbelangrijk. Dit jaar is daarom onder andere de app
Klasbord ingevoerd. Doel daarvan is het contact tussen ouders en stamgroepleiders nog laagdrempeliger te maken. Op
school zijn we heel benaderbaar. Je kunt als ouder, coronatijd even buiten beeld gelaten, stamgroepleider en
schoolleiding elke dag gewoon live aanspreken op school. Iets wat helaas op de meeste basisscholen niet gebruikelijk is.
De ene ouder laat zich makkelijker horen dan de ander, daarom vragen we de mening van álle ouders in een
Oudertevredenheidsonderzoek. Het Hoge Woord verschijnt eens per maand en we communiceren soms per email.
Is deze communicatie goed genoeg? Is het soms teveel of juist te weinig? Wat kan beter in de communicatie van school
naar ouders, maar ook van ouders naar school? Hoe kunnen we ouders bereiken die niet op onze communicatie
reageren? Die vragen stellen we ons continue en bespreken we als schoolleiding ook met de oudergeledingen. We zien
dat meningen zeer verschillen: waar de één de communicatie teveel vindt, zegt de ander dat het te weinig is. En waar de
één alle coronamaatregelen onzin vindt, wil de ander alle maatregelen tot op de punt en komma uitgevoerd zien. Ook op
onderdelen zijn er zeer uiteenlopende meningen. Het is onmogelijk als school of oudergeleding om het voor iedereen
goed te doen.
We ervaren dat communicatie in een stressvolle tijd als corona onder een vergrootglas ligt. Dat is een gegeven en als
team en schoolleiding lopen we daar niet voor weg. Opmerkingen zijn prima, richt je rechtstreeks tot ons, laat maar
horen. Een positieve toon daarbij is belangrijk. En ik wil hier ook graag melden dat we het fijn vonden de afgelopen tijd te
merken dat heel veel ouders zeer positief op onze communicatie reageerden, complimenten gaven voor onze inzet en
betrokkenheid in deze moeilijke tijd en ons een hart onder de riem staken. Andersom wil ik hier weer opnieuw zeggen
dat we veel waardering en bewondering hebben voor jullie als ouders!
Geef ons gerust feedback op onze communicatie, we luisteren met een open houding. We willen als team zo goed
mogelijk met jullie blijven communiceren en gaan als Jenaplanschool graag de dialoog aan. Want onze Jenaplanschool
zijn we samen.
Afscheid groep 8
Groep 8, jullie zijn echte toppers en nu ook nog eens filmsterren. Wat werken jullie hard aan een mooie film. Ik zag bij de
opnames zelfs een schooldirecteur rondlopen, eerst in Mickey Mouse shirt, maar later toch in pak met stropdas. Zelf ben
ik nog op zoek naar wat zaken die ineens foetsie zijn, maar het schijnt dat jullie er meer van weten….. We kijken uit naar
de film. En ondanks dat het coronatijd is en alles even anders dan anders, je mag erop vertrouwen dat het afscheid
superleuk gaat worden. Onze school en ook al jullie ouders zetten zich daar keihard voor in!
Groep 8 naar het voortgezet onderwijs
Het is misschien wat ondergesneeuwd tussen al het coronanieuws, maar ik wil hier er graag nogmaals op wijzen dat we
als school heel blij en trots zijn op de mooie schoolprestaties van onze groep 8. Jullie hebben heel hard gewerkt met de
volgende uitstroom als gevolg (zie tabel). En waar je ook heen gaat, je mag trots zijn op jezelf! Gebruik op het voortgezet
onderwijs al je talenten en kom gerust nog eens langs op onze Jenaplanschool om te vertellen hoe het met je gaat. Het
ga jullie goed!
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Nieuwe MR-leden
Marion en Stijn, van harte gefeliciteerd met jullie verkiezing in de MR. Voor het eerst in de geschiedenis van onze school
werden democratische verkiezingen voor de MR gehouden met maar liefst 7 kandidaten. Dat laat nog eens de hoge
ouderbetrokkenheid op onze school zien. Fijn! We kijken als schoolleiding uit naar een plezierige samenwerking.
Volgende Hoge Woord
Vlak voor de zomervakantie komt nog één keer dit schooljaar het Hoge Woord uit. Daarin ook alle vakanties en vrije
dagen van het volgend schooljaar om dan alvast in de agenda te noteren.
Een hartelijke groet namens het hele team
Johan van der Pols
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Raad van Toezicht zoekt nóg een nieuwe collega
Beste ouders/ verzorgers,
Allereerst willen we graag de nieuwe MR leden, Stijn Snoek en Marion Bökkerink, die vorige maand als de
oudergeleding van de MR werden verkozen, feliciteren met hun verkiezing. Wij kijken uit naar een plezierige
samenwerking!
Ook de Raad van Toezicht zoekt een nieuw lid. Aan het begin van de corona-situatie, in maart, plaatsten we al een
bericht in ’t Hoge Woord, maar we hoorden van verschillende ouders dat dit wel was ondergesneeuwd onder de
berichtgeving rondom corona. Daarom nogmaals:
In november vorig jaar schreven wij 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. In maart konden we 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

Kiddo’s –
Peuteropvang en
Buitenschoolse opvang
De peuters van Kiddo’s zijn bezig met het thema ‘Zomer’. Ze maken ijsjes in de keuken en lezen
boekjes in de tent. Ook hebben ze slippers van papier mooi beplakt en in de kring worden liedjes
gezongen van het olifantje in de zee. En omdat het erg lekker weer is, is er heel veel buiten
gespeeld!
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Bij de BSO is er echte stoepkrijt kunst gemaakt! Met tape worden er mooie figuren geplakt op het plein en daarna
inkleuren met stoepkrijt. Het resultaat mag er zijn! En tijdens de warme dagen waren we zo blij met de waterpomp op het
plein!
Groetjes van team Kiddo’s
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