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Agenda
17 juli
31 augustus

Start zomervakantie
Einde zomervakantie, start lessen

Bericht van het Team
Terugblik en vooruitblik
“Door corona is niets meer zeker”, zo verzekerde een ouder mij. Inderdaad, het waren en zijn onzekere tijden.
Met spanning wachten we weer nieuwe coronaberichten af eind augustus als de scholen weer beginnen.
Hopelijk zijn er dan helemaal geen beperkende maatregelen meer nodig. Het belangrijkste nu is dat kinderen, ouders en
teamleden gezond uit de coronatijd zijn gekomen. Daar zijn we dankbaar voor. We hopen na de zomervakantie weer
iedereen gezond en wel welkom te mogen heten in het nieuwe schooljaar.
Vakantierooster en studiedagen rooster schooljaar 2020 - 2021
De dagen zonder les, om alvast in de agenda te noteren:
Start schooljaar 2020-2021: 31 augustus
Studiedagen: 1 en 2 oktober
Herfstvakantie: 19 oktober t/m 23 oktober
Studiedag: 4 november
Kerstvakantie: 21 december t/m 1 januari
Studiedag: 19 februari
Voorjaarsvakantie: 22 februari t/m 26 februari
Studiedag: 15 maart
Goede Vrijdag: 2 april
Tweede Paasdag: 5 april
Studiedag: 23 april
Meivakantie: 26 april t/m 7 mei
Hemelvaartvakantie: 13 en 14 mei
Tweede Pinksterdag: 24 mei
Studiedag en start zomervakantie: 16 juli
Informatieboekje, schoolgids en schoolkalender
Als school gaan we over op een digitale schoolgids. Dat is een wettelijke
verplichting. Het informatieboekje, de schoolgids en de nieuwe schoolkalender
komen in augustus, voor de start van het nieuwe schooljaar, op onze website
zodat iedereen die dat wil daar kennis van kan nemen.
Dries met pensioen
Vrijdag 10 juli zwaaiden we met z’n allen Dries uit. Namens Dries iedereen
hartelijk bedankt voor je bijdrage. Het werd een dag om nooit te vergeten.
Dries geniet van je pensioen!
Talita gaat naar Drenthe
Ook van Talita namen we afscheid, omdat ze verhuist naar Drenthe. Talita,
bedankt voor je inzet op onze school en veel succes en geluk in het mooie
Drenthe.
Bovenbouw schoolkamp
Het bovenbouw schoolkamp staat gepland op 16, 17 en 18 september. Ook iets
om alvast in de agenda te noteren.
Nieuwe opslag voor tafels en stoelen
De extra tafels en stoelen van de school zijn verhuisd, van Ilse naar Elouïse.
Ilse, enorm bedankt voor de jarenlange opslag en Elouïse, fijn dat je nu onze

spullen onderdak wilt geven.
Afscheid groep 8
Het werd donderdag 16 juli een bijzonder afscheid van groep 8. Een spetterend ochtendprogramma op school, als
filmsterren de school verlaten, film kijken in het Kulturhus en een feest bij Cialfo. Hulde aan de ouders die het
afscheidsfeest organiseerden! Groep 8, we gaan jullie missen!

Vakantiegroet
Het hele team: Iris, Hester, Fenja, Manon, Ragnhild, Rowena, Laura, Lisa, Marc, Talita, Romi, Nicolet, Lorel, Dries, Ellen
en Johan wensen jullie allemaal een fijne zomervakantie.

Lieve kinderen, ouder(s)/verzorger(s) en collega’s,
Wat hebben jullie mij een onvergetelijk afscheid gegeven!
Zoveel kaarten, presentjes, het mooie lied, de leuke film .... Ik wil jullie
daarvoor heel erg bedanken.
Ik ga nu genieten van de vrijheid en samen met Wim (de nieuwe
conciërge) hebben we daarop geproost én voor Wim op zijn nieuwe
carrière op ‘t Hoge Land.
Ik wens jullie allemaal een fijne, zonnige en goede zomervakantie!
Nogmaals dank!
Dries
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Bericht van de MR
Beste ouders en stamgroepleiders,
Allereerst namens Marion en Stijn bedankt voor alle stemmen van de ouders! We gaan uiteraard (weer) hard aan de slag
om de taken van de MR zo goed mogelijk op te pakken. We bedanken ook de andere kandidaten, die de ouders een
goede keuze boden. Goed om te zien dat de betrokkenheid bij onze school zo hoog is.
Het is dit schooljaar natuurlijk een zeer bijzonder jaar geweest, waarbij het Coronavirus heeft geleid tot verregaande
maatregelen op onze school. Hierdoor was het een zeer grote uitdaging om zoveel als mogelijk aan het Jenaplanprincipe
te blijven vasthouden. Dit leidde tot uitdagingen, ook voor de MR. Waar een MR normaal gesproken op gezette
tijdstippen bijeen komt om over bijvoorbeeld beleidsstukken te praten, was er nu zeer regelmatig spoedoverleg in de
avonduren met het managementteam over de nieuwe protocollen. Je bent je ook bewust dat de uitkomst een grote
impact kan hebben op persoonlijke situaties. Het omzetten van protocollen naar schoolbeleid is daarom een behoorlijke
uitdaging. Je hebt enerzijds te maken met zeer onzekere gezondheidsrisico’s en anderzijds met uiteenlopende
meningen. Waar de een vindt dat de protocollen niet ver genoeg gaan, vindt de ander dat alle maatregelen onnodig zijn.
Een stukje politiek aan de Schotweg, waarbij je het nooit goed voor iedereen kan doen.
We zijn dan ook allemaal gegroeid in dit proces. Waar de afstemming tussen het managementteam en de MR in het
begin van de crisis nog een stuk stroever verliep – niet zo gek gezien de omstandigheden, is de samenwerking en
communicatie daarna verbeterd. Vanuit de MR hebben we vervolgens ervaren dat het managementteam er hard aan
heeft gewerkt om te anticiperen op steeds weer nieuwe situaties. De kaders waren strikt, maar zelfs daarbinnen hebben
zij samen met de stamgroepleiders er veel aan gedaan om binnen de muren het Jenaplanprincipe zoveel als mogelijk uit
te voeren. Dit was misschien niet altijd even zichtbaar, maar ook de communicatie daarover is verbeterd.
Vanuit de stamgroepleiders is er veel waardering voor het managementteam dat zorgt voor rust en een goede
ondersteuning. Zeer belangrijk, als er zo hard gewerkt wordt onder onzekere omstandigheden. Ook vanuit de ouders
hebben we veel positieve feedback ontvangen over het beleid en de inzet van iedereen. Natuurlijk hebben we ook
regelmatig kritische feedback gehad, wat net zo belangrijk is. Alle meningen tellen! Daarom willen we ook iedereen
bedanken die op een constructieve wijze via ons, of rechtstreeks met het managementteam of de stamgroepleiders hun
feedback hebben gegeven. Als je in een crisissituatie zit is het belangrijk om als team te blijven optreden, ook al ben je
het niet altijd met elkaar eens. Het gesprek is cruciaal, samen blijven we werken aan een fantastische school waar onze
kinderen tot bloei komen.
We staan nu op een bijzonder punt met elkaar. Het schooljaar loopt ten einde en de maatregelen zijn versoepeld in
Nederland. Op andere plekken in de wereld is het beeld helaas anders. Er bestaat dan ook onzekerheid ten aanzien van
de toekomstige ontwikkelingen van het Coronavirus in Nederland, en dus ook wat dit nog voor onze Jenaplanschool gaat
betekenen. Wij hebben in elk geval gemerkt dat we samen sterk door deze crisis komen. Bedankt iedereen voor de
getoonde inzet, flexibiliteit en positiviteit.
Naast de impact die het Coronavirus heeft op onze school heeft de MR uiteraard andere verantwoordelijkheden en
agendapunten. Zo zullen we communicatie weer op de agenda zetten evenals andere verbeterpunten die bijvoorbeeld
uit het oudertevredenheidsonderzoek naar voren zijn gekomen. Ook zullen wij komend jaar verder werken aan onze
zichtbaarheid en verdere professionalisering, waar Jeroen Danse in de vorige samenstelling van de MR al een grote
bijdrage in heeft geleverd. En weet: jullie kunnen ons altijd bereiken via ons mailadres: mr@jenaplanepe.nl
We wensen iedereen een welverdiende en gezonde vakantie toe!
Hartelijke groeten,
De medezeggenschapsraad
Hester Pannekoek, Ragnhild van Ooyen, Marion Bökkerink en Stijn Snoek
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Groepsfoto's
Beste ouders, afgelopen week zijn de groepsfoto's, die onlangs gemaakt zijn, online gezet. Deze kunnen worden besteld
met de inloggegevens die u via de app van de groepsleiders hebt ontvangen. Voor vragen en/of informatie:
info@joopluimes.com
Joop Luimes
Fotograaf

Kiddo’s – Peuteropvang en
Buitenschoolse opvang
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