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Jenaplan
Kinderen leren verantwoordelijkheid te nemen en mee te beslissen
over het harmonieus samenleven in de stamgroep en school, opdat
iedereen tot zijn recht komt en welbevinden kan ervaren.

Kalender 2018-2019
19 sept
21 sept
24 sept
24 sept
26 sept
1 okt

Viering
OB vrij
Informatieavond
Week van de groene
voetstappen
Lekker anders dag
Bezoek College van Bestuur

1 okt
3 okt
15 okt

Start wo thema Tijd
Start Kinderboekenweek
Herfstvakantie

Verjaardagen
30okt
Ton jarig

Groep 1-2-3
Dondermiddag zijn we samen met opa Henk op zoek gegaan
naar vogels. We kregen allemaal een verrekijker, zodat we goed
konden kijken. Toen we in het laantje liepen, ontdekte opa Henk

een buizerd. Alle verrekijkers werden meteen gebruikt. We
zagen kraaien, kauwen, en kippen. We zijn ook weer in de
prachtige Kloostertuin geweest. Opa Henk attendeerde ons op
het geluid van een vink. Het was vast Harry Vink! We
bewonderden de mooie bloemen, het uitzicht en zagen vele
beukennootjes en holletjes in de grond. We vonden botjes van
een konijn en vele veren van duiven. Er werd zelfs een vleugel
van een kraai gevonden. In de zon zag je de kleuren zwart,
blauw en paars op de veren. Heel bijzonder. Wij hebben weer
genoten en veel geleerd tijdens deze gezellige vogelzoektocht.
Dank je wel opa Henk. Tot de volgende keer!!!
Groep 4-5-6
In de Middenbouw is de coole kikker af! Hij krijgt een mooi
plekje in de klas en we oefenen met de gemaakte afspraken.
De kinderen hebben een prachtig zelfportret getekend. Ze
hebben gekeken naar hun kwaliteiten en de kwaliteiten van een
ander benoemd. Deze kwaliteiten komen op de lijst om het
zelfportret. Deze zelfportretten zijn binnenkort in de
middenbouw te bewonderen. Loop gerust even binnen.

Groep 7-8
In de bovenbouw hebben we met veel enthousiasme gewerkt
aan escape-dozen. (Escape-rooms zijn een beetje te groot.) Dat
betekent veel samenwerken bij het maken én bij het oplossen.
Superleuk.
Maike heeft ervoor gezorgd dat we een windei hebben gemaakt.
Ze heeft eerst opgezocht wat het precies was en de groep
verteld hoe we het zelf kunnen maken. Dat voelt raar!
Ook vertellen we de groep iets over onszelf. Het is de bedoeling
dat we iets vertellen wat niemand van ons weet. Er komen hele
mooie verhalen los! En we leren elkaar écht beter kennen!
Zo werken we samen aan een leuke gezellige groep!

Talent
Zoals U hierboven heeft kunnen lezen begeleidt opa Henk ons
wanneer we de natuur ingaan. Samen met John Coenen, de
Maasheggenvlechtkampioen, hebben de kinderen het vlechten
geleerd. We hebben allemaal talenten die de moeite waard zijn
om te delen en te inspireren. We zijn ervan overtuigd dat er bij
onze ouders nog veel meer talenten zijn. Deze horen we graag.
We gaan inventariseren op welk gebied ouders, opa’s en oma’s

ons kunnen verrijken en ondersteunen. Afhankelijk van de
opgave, gaan we bekijken hoe we uw talenten gaan inzetten.
Dat kan zijn tijdens de wereldoriëntatie, tijdens het werken in
het atelier, in het theater... Tijdens de informatieavond
woensdag 24 september komen we hier zeker op terug. We zijn
erg benieuwd en zien uit naar uw reacties. Verras en verwonder
ons!!!

Bibliotheek op School
De bibliotheek op school zoekt vrijwillige ouders die ons graag
willen helpen tijdens het innemen en uitlenen van de boeken.
De tijd van uitlenen willen we met ingang van 26 september
2018 graag verplaatsen naar de woensdagochtend van half 11
tot half 12, zodat ook ouders met peuters bij ons op school
boeken kunnen lenen. Voor eventuele vragen of belangstelling
kunt u zich melden bij juf Carla of bij de leerkracht van uw kind.
Nieuws van de MR
Na een heerlijke warme en ontspannen vakantie is de MR weer
gestart met vergaderen. Nathalie is nog steeds invallend lid
totdat er een nieuw lid voor de MR bekend is. We zijn dringend
op zoek naar een kritische enthousiaste, bevlogen ouder die met
ons mee denkt over de ontwikkelingen op onze school. Meld je
voor 28 september aan bij één van onze leden (Esther Atas,
Nathalie Aldenhoven, Annie Wijnhoven of Chantal Leijgraaf). De
eerste 3 aanmeldingen krijgen een heerlijke reep chocolade.
Viering
Woensdag 19 september is de eerste viering van dit schooljaar.

Informatieavond.
Op maandagavond 24 september willen wij u informeren over
wat er allemaal staat te gebeuren in de stamgroep.
We beginnen om 19.30 uur gezamenlijk in het theater en na een
gezamenlijke opening zullen de stamgroepleiders u informeren
over het wel en wee in de stamgroep.
Bezoek stamgroepleiders de Keg Venray.

Op donderdag 20 september komen collega’s uit Venray kijken
naar de inrichting van onze school. Ook zullen we een
presentatie verzorgen van onze wereldoriëntatie.

Open ochtend Klein Geluk
Morgenvroeg opent Klein Geluk haar deuren. Iedereen is
welkom om kennis te maken met deze unieke peuterspeelzaal.

