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Agenda (zie ook maandkalender verderop in dit Hoge Woord)
4 december
17 december
18 december
Kerstvakantie

Sinterklaas; lessen stoppen om 14.00 uur
Kerstviering ochtend, kinderen s’ middags vrij,
avond-kerstprogramma voor de kinderen van 17.45 uur t/m 19.15 uur
(op Klasbord komt meer informatie)
Lessen stoppen om 12.15 uur
19 december t/m 3 januari (even onder voorbehoud want er is volop discussie
in de politiek om in verband met corona de kerstvakantie een week langer te maken…)

Bericht van het Team
Coronatijd
De ontwikkelingen rond corona in Nederland blijven helaas spannend. Het komt dichtbij als een partner van een
stamgroepleider positief getest is op corona. Tot nu toe hebben we corona gelukkig buiten de school weten te houden en
dat willen we zo houden. De schoolcoronaregels van begin november willen we doorzetten tot de kerstvakantie. Dat
doen we in het belang van ieders gezondheid. En omdat we als school graag besmettingen willen voorkomen zodat we
open kunnen blijven en veilig ons onderwijs kunnen geven. De algemene regel blijft helaas: ouders alleen op afspraak in
school. Bij het maken van afspraken stellen we ons als team steeds de volgende twee vragen:
1. Is het noodzakelijk?
2. Kan het veilig?
Het is steeds een afweging die we met elkaar maken. We rekenen op jullie begrip in deze rare tijd en
blijven als Jenaplanschool zoeken naar oplossingen. Zo konden onder andere het schoolkamp en diverse excursies de
afgelopen tijd met wat creativiteit en hulp van ouders toch veilig doorgaan. We doen ons best zoveel als kan wel mogelijk
te maken binnen de coronaregels. Kom gerust met goede ideeën, graag!
15 december komt het kabinet mogelijk met nieuwe maatregelen, die nemen we dan mee voor onze coronaschoolregels
na de kerstvakantie.
Jenaplan verdieping en Jenaplan regio-overleg
De afgelopen maanden hebben een groot aantal stamgroepleiders van ’t Hoge
Land zich via de Jenaplanopleiding verdiept in thema’s als ‘de kracht van de
kring’ en het ‘projectwerk’. Jenaplanelementen als de fiets van Jansen, het
stamgroepwerk, onderzoekend leren, verhalend ontwerpen en meervoudige
intelligentie kwamen langs. Het blad Mensenkinderen van de Nederlandse
Jenaplan Vereniging ging de laatste keer in op het Jenaplanconcept als
“Ontvankelijk grondmodel: stevige tradities, nieuwe ideeën”. Daarin lezen we
hoe vanuit de Jenaplanprincipes scholen hun Jenaplanconcept mee laten
ontwikkelen met de ontwikkelingen van onze tijd. Mooi om te zien hoe hierin
weer foto’s van onze school opgenomen zijn. In het Jenaplan regio-overleg
hoorde ik van alle andere schoolleiders van Jenaplanscholen in onze regio hoe
zij met de coronaregels omgaan. Het is voor iedereen een worsteling. Goed om
als Jenaplanschool zo van elkaar te leren.
Sint en Kerst
We hebben een heel leuke Sinterklaasviering in
elkaar gezet. Manon en Laura hebben samen met
het team prachtige ideeën uitgewerkt volgens het
model van verhalend ontwerpen. Ook dit jaar is er
weer ons eigen creatieve Jenaplan Sinterklaasjournaal. En er was zelfs in school een Sinterklaascadeautjespakhuis ingericht. Helaas kunnen
vanwege de coronaregels geen ouders op
4 december bij Sinterklaas op school zijn.
Over de kerstviering horen jullie meer via Klasbord.
Daar kunnen gezien de coronaregels dit jaar geen
ouders bij zijn, maar voor de kinderen wordt ook

dit een heel mooi feest.
Van zowel de sinterklaasviering als kerstviering zullen we zoveel mogelijk via foto’s en film delen. We maken een hele
leuke viering van beide feesten voor de kinderen.
Nicolet gefeliciteerd
Stamgroepleidster Nicolet kwam met het mooie nieuws dat ze volgend jaar een tweede kind verwacht. Nicolet, van harte
gefeliciteerd namens het hele team en een goede zwangerschapstijd toegewenst!
Kinderboekenweekactie
De actie met kassabonnen van de Read Shop tijdens de kinderboekenweek leverde het mooie bedrag van 145 euro op
voor onze schoolbibliotheek. Iedereen die een bijdrage heeft geleverd, bedankt!
Verkiezingen voor de Kinderraad
De maand november stond in het teken van de verkiezingen voor de
Jenaplan Kinderraad ’t Hoge Land. In alle groepen middenbouw en
bovenbouw werd een felle verkiezingsstrijd geleverd. De ene presentatie
was nog mooier dan de andere. Ik zag prachtige affiches en
verkiezingsposters. Soms was de strijd zelfs onbeslist en moest een tweede
stemmingsronde gehouden worden. Voor iedereen die in de Kinderraad
gekozen is: gefeliciteerd.
Kinderpostzegelactie
De actie met Kinderpostzegels op onze school heeft het fantastische bedrag
van 4.985,- euro opgeleverd. Geweldig! Ook kregen we het gouden certificaat omdat we als school al 27 jaar meedoen
aan Kinderpostzegels. Met de opbrengst worden kinderen in moeilijke situaties geholpen. Mooi dat we als school daar
een steentje aan bij kunnen dragen.
Uit de bouwen
In deze nieuwe rubriek impressies van het stamgroepwerk uit de verschillende bouwen op onze Jenaplanschool.
Bovenbouw
Na de afsluiting van het Geschiedenis-projectwerk rond de tijd van de Grieken en Romeinen, zijn we begonnen aan een
project waarin Aardrijkskunde centraal staat. Met de hele wereldkaart erbij maken we van onze bovenbouwers echte
Topo-Toppers. En we zijn druk met het bedenken van leuke items voor ons Sinterklaasjournaal waarbij we ook oefenen
met onder andere presenteren en monteren.
Oud-leerlingen vertelden onze kinderen hoe ze nu het voortgezet onderwijs ervaren. En groep 8 maakte kennis met het
voortgezet onderwijs op de RSG en De Noordgouw. Getooid met mondkapjes kregen ze het hele gebouw te zien en
volgden ze verschillende lessen. Ze bakten appelflappen, maakten striptekeningen, roosterden marshmallows en reden
een rondje op mountainbikes. Of de lessen volgend jaar ook zó leuk zijn als tijdens de open dagen, is natuurlijk nog wel
de vraag. Onze kinderen viel op hoeveel verschillende leerkrachten je hebt op het voortgezet onderwijs en dat de één
strenger is dan de ander.
Middenbouw
Sinterklaas en Pietermannen zijn aangekomen, maar wat is er toch met Sinterklaas? Er hingen door de hele school
vacatures, ook op onze ramen.
Opeens hing zijn mantel bij ons in de hal en het Sinterklaasfilmpje liet ons zien dat Sinterklaas een sollicitatiegesprek bij
een uitzendbureau heeft gehad. Ook heeft hij al in het leger mogen kijken en beleven wat het is om opgeleid te worden
tot ‘Sintermilitair’.
De kinderen keken er vreemd van op. In de groepen is gesproken over verschillende banen. Eerst hebben we onze
eigen baan-wensen verteld, maar ook banen voor Sinterklaas werden geopperd. We noemen er een paar;
paardrijdinstructeur, winkelbediende bij Intertoys, kapper, leraar…., astronaut. Deze laatste baan leek ons toch niet zo
fijn, een aantal jaren geen Sinterklaas vieren omdat Sint in de ruimte verblijft.
Ook werd genoemd dat we beter geen goede baan konden zoeken, omdat we eigenlijk niet willen dat Sinterklaas een
andere baan neemt.
De kinderen hebben getekend en Sint opdrachten gedaan. De schoen zetten afgelopen maandag was toch wel weer een
feestje, alle schoenen gevuld maar wel op een andere plek gezet, waarschijnlijk door malle pietje.
Elke week is er een Sinterklaasjournaal gemaakt door de BB, er wordt steeds meer duidelijk over de toekomst van
Sinterklaas. We houden jullie op de hoogte.
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Onderbouw
Bij de Toverhoed hebben we de afgelopen periode gewerkt aan het thema vliegen. We
hebben het prentenboek 'de fantastische vliegwedstrijd voor vogels' uitvoerig besproken.
Ook weten we nu waar je allemaal in kunt vliegen. We konden onze vragen stellen aan de
oom van Livia die piloot is in een groot vliegtuig en aan André, de vader van Casper die in
een klein vliegtuigje kan vliegen. Via filmpjes zijn we zo meer te weten gekomen. In de
hoeken kon er 'gevlogen' worden in een vliegtuig en in een helikopter.
En nu zitten we volledig in de Sinterklaas stemming. De kamer van Sint is zo ingericht dat hij
thuis kan werken, in de bakhoek kunnen pepernoten worden gebakken en daarnaast is er
een bakkerij waar Sinterklaas van alles kan bestellen. De eerste pietengym is al weer
geweest. We hebben ook een brief gekregen van Sint. Daarin stond dat hij ander werk wil
doen en eigenlijk vinden we dat maar raar. We kregen foto's van de Sint die een dagje had
meegedraaid in het leger. Dit maakte veel indruk. Wij denken dat hij het beste gewoon Sint
kan blijven en dat we hem wel kunnen helpen als dat nodig is.

Hartelijke groet van het team en blijf gezond!
Johan van der Pols

Bericht van de MR
Beste ouders en stamgroepleiders,
Het nieuwe schooljaar is alweer drie maanden onderweg en helaas hebben we nog steeds te maken met de
noodzakelijke maatregelen die onze school zo hard raken. De communicatie tussen ouders, stamgroepleiders en
management team is daardoor ingewikkelder. Des te belangrijker om op deze manier een update te geven waar de MR
zich mee bezig houdt.
We hebben dit schooljaar alweer de nodige (digitale) besprekingen gehad met Johan, de Raad van Toezicht en de
Ouderraad. Bij elke geplande wijziging over het beleid van de school als gevolg van Covid19 worden wij nu tijdig
geïnformeerd en vindt er een goede afstemming plaats. We zien dat er steeds actief een afweging wordt gemaakt tussen
positieve en negatieve effecten van maatregelen. We hebben grote waardering voor de wijze waarop zowel het
Management Team als de stamgroepsleiders ervoor blijven zorgen dat onze kinderen binnen de beperkingen bijzonder
boeiend onderwijs krijgen. Natuurlijk missen we allemaal het onderlinge contact en hebben de maatregelen gevolgen
voor bijvoorbeeld het keuzewerk. Maar de school is steeds open gebleven met weinig uitval, er wordt veel
gecommuniceerd via bijvoorbeeld Klasbord en iedereen blijft zich extra hard inzetten. In zoverre het mogelijk is zien we
ook nog steeds een fantastische inbreng van de ouders. Mooi dat we samen deze moeilijke tijd zo goed doorkomen.
Een ander belangrijk onderwerp waar we mee bezig zijn geweest is het oudertevredenheidsonderzoek. De uitkomsten
hieruit zijn besproken tijdens het Klankbordoverleg waar de MR ook vertegenwoordigd was bij zowel de onderbouw,
middenbouw als bovenbouw. Goed en fijn dat we dit zo open met elkaar hebben kunnen bespreken. Er zijn heldere
actiepunten geformuleerd en we zien ook dat deze actief worden opgepakt. Er zijn dit jaar al heel veel belangrijke zaken
opgepakt! Voor de inhoud hiervan verwijzen we iedereen graag naar de website van onze school, onder het kopje
‘Schooldocumenten’. Goed om daar eens een kijkje te nemen, er staat heel veel nuttige informatie over onze school.
Bedankt iedereen voor de bijdrage aan onze school in deze gekke tijden, en veel gezondheid gewenst namens de MR.
Hartelijke groeten,
Marion Bökkerink, Stijn Snoek, Ragnhild van Ooyen en Hester Pannekoek,
MR@jenaplanepe.nl

Jenaplanschool ’t Hoge Land

-3-

Kiddo’s – Peuteropvang en
Buitenschoolse opvang
Afgelopen maand zijn we bezig geweest met ons thema ‘de spin in de herfst’. We
hebben o.a. het boek “de spin die het te druk had” gelezen. Er zijn spinnen
gestempeld op papier en buiten met krijt op het bord getekend.
Ook hebben we een versje over de spin geleerd.
We hebben een herfstwandeling gemaakt in onze bolderkar. Tijdens de wandeling
hebben we blaadjes meegenomen uit het bos en daar hebben we mee geknutseld.
Daarmee oefenen we het knippen en plakken.
Een leuk liedje is ‘de spin wiedewin’,waarbij we een web hebben gemaakt door
samen te werken.
We zijn veel in de gymzaal te vinden, lekker klimmen en glijden!
En inmiddels zijn we al helemaal in Sint-sfeer! We hebben een schoorsteen en de
kinderen hebben hun schoen gezet. Spannend!
Er worden pakjes in- en uit gepakt en als echte
klimpietjes zijn we druk geweest in de gymzaal.
Bij de BSO staat elke week een leuke (extra) activiteit
op het programma. Eigen inbreng van de kinderen is
er regelmatig, maar we hebben ook een mooie
activiteitenmap, bomvol met activiteiten!
Zo hebben we de afgelopen periode ‘pixel art’ gemaakt. Vakjes tellen en kleuren maar!
Ook zijn er tekeningen van zout gemaakt. Tekenen met lijm, dan zout strooien en daarna
inkleuren met waterverf.
In de gymzaal deden we stoelen(hoepel)dans op Sinterklaas liedjes. Een groot succes!

Groetjes,
Danielle, Mariella, Roxanne, Anneke, Linda, Geeke,
Team Kiddo’s
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