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24 november 2021 
Beste ouders, 

 

Hierbij ontvangt u Nieuwsbrief 3, veel 
leesplezier. 
 

• Personele zaken 

De conciërge, Gerard van Baast is al enig tijd 

ziek thuis. Onlangs heeft hij een zware operatie 

gehad. Hij is weer thuis. Het herstel zal nog 

enige tijd duren. De verwachting is dat Gerard 

op enig moment zijn uren weer langzaam maar 

zeker gaat opbouwen. Ino van den Berg, vrijwilliger heeft ons tot nu toe 

geholpen om alle conciërgetaken uit te voeren. 

Juffrouw Esmé is voor langere tijd uitgevallen. Zij zal gaan re-integreren op 

een andere school. Zodra zij weer helemaal beter is gaan we kijken wat voor 

haar de beste plek is om haar kwaliteiten als juf weer te verzilveren. 

 

• Update Corona nieuws 

U heeft van juffrouw Jopie een aparte email ontvangen met daarin het laatste 
nieuws rondom de Coronamaatregelen en wat de nieuwe veranderingen zijn 
voor de school. 

 

• Digitale communicatie met ouders. 
Constant zijn we op zoek naar goede manieren om de informatie vanuit de 

school naar ouders te verbeteren. Daarom vinden er per 1 januari 2022 een paar 

wijzigingen plaats.  

-> Er wordt een nieuwe website gelanceerd. Ronald Korteweg, vader van 

Mayla en Maycie helpt ons bij het ontwerpen hiervan, waarvoor heel hartelijk 

dank. Ook dat is ouderparticipatie! 

-> We nemen afscheid van de schoolapp (te weinig ouders gebruiken deze) en 

gaan over op PARRO om met u te communiceren. In de nieuwsbrief van 

december krijgt u daar meer bericht over. 

 

• Nieuws MR Enquête trakteren 

Uitslag enquête trakteren tijdens de verjaardag.  
  
Een aantal weken geleden heeft u als ouder een enquête ontvangen met 
betrekking tot de traktaties tijdens de verjaardag. Van 29 ouders hebben we 
de enquêtes terugontvangen, dat is 25% van de ouders. Deze ouders willen 
wij als MR bedanken voor de reacties.  

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Deze maand in de Nieuwsbrief: 

• Personele zaken 

• Update corona Nieuws 

• Digitale communicatie 

• Nieuws MR, enquête traktatie 

• Algemene ouderavond 

• Smartstart 

• Verjaardagen 

•  Agenda 

http://www.bsjeannedarc.nl/


 

2 
 

10 ouders hebben aangegeven een andere optie, een aantal ouders wil het 
laten zoals het nu is.  
8 ouders willen geen traktaties tijdens de verjaardagen.  
11 ouders willen een gezonde traktatie.  
Uit de enquête is geen een duidende uitslag naar voren gekomen.  
  
We gaan verder met onderzoek, alles in het kader van de gezonde school.  
Gezonde school, meer bewegen, gezond eten.  
  
Op dit moment steken we als school in op het meer bewegen en daar sluit 
gezonde voeding bij aan.  
We gaan met elkaar in gesprek over wat gezonde voeding voor 
iedereen inhoudt?  
Als eerste nemen we dit punt mee in de leerlingenraad 
en we bespreken het met het team.  
Juffrouw Jopie start met het bespreken van gezond eten in de leerlingenraad. 
Als eerste gesprek zal het onderwerp zijn: geen snoep tijdens het 
overblijven.   
Wij houden u op de hoogte over dit onderwerp.  
Heeft u nog vragen dan kunt u terecht bij de MR.  
Namens de MR Jolanda van Poppel (stamgroepleider 1-2)  
Secretaris   
 
 

• Smartstart 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wat is SmartStart 
SmartStart is een project waarin 
data-analyse in combinatie met 

kennis en vaardigheden van 
professionals rondom een school 
ervoor zorgen dat kinderen zich 
goed kunnen ontwikkelen op de 

basisschool en de kans op 
schoolsucces vergroot wordt. 
Vanuit data en alle ervaringen 
van mensen samen nadenken 

over oplossingen. De kracht van 
samenwerking staat dan ook 

centraal in SmartStart. 
Wil je meer weten over 

SmartStart, kijk dan eens op de 
website programmasmartstart.nl 

 
 

Wat gaan we doen 
Boeken zichtbaar maken in de 

wijk 
Alles wat er al is met elkaar 

verbinden 
Zo vroeg mogelijk beginnen met 

voorlezen 
Projecten met onze jeugd die 
aanspreken – #boektok, vlog, 

actief, van deze tijd 
 

En vooral alle goede dingen die 
er al zijn in onze wijk met elkaar 
verbinden door een coördinator 

in de wijk die met passie en 
bevlogenheid voor lezen en 

onze wijk met iedereen 
samenwerkt 
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 Hiep Hiep Hoera WE FELICITEREN……. 
 

November   Groep 

   

Thaksha   Groep 7/8 De Akela's 

Mayla  
Groep 4/5 De 
Beestenbende 

Aybars  
Groep 4/5 De 
Beestenbende 

Radinho  Groep 5/6 De Leeuwen 

Amber  Groep 3/4 De Pandas 

Fadl  Groep 7/8 De Akela's 

Nimyiesha  Groep 1/2 De Panters 

   

Thema “leesmotivatie” 
In onze wijk zoeken we de samenwerking. Dat 
kwam prachtig naar voren in ons project 
SmartStart waarin scholen samen met ouders, 
kinderen en de wijk nadenken hoe we onze 
kinderen kunnen helpen zich nog beter te 
ontwikkelen. 
Centraal staat het vergroten van schoolsucces 
door met de hele wijk samen op te trekken. In 
West hebben we het thema lezen gekozen. 
Lezen is niet alleen heel leuk, maar ook 
ontzettend belangrijk. Voor het leren op school, 
om je te redden in de maatschappij, om jezelf te 
ontwikkelen. Denk maar eens aan alle 
formulieren die we in Nederland hebben, de 
informatie die je leest als je iets opzoekt, wat je 
leest in je schoolcarrière, of het heerlijke gevoel 
als je lekker met een boek op de bank duikt. 
Kortom: goed kunnen lezen is onmisbaar voor je 
ontwikkeling.  
Met SmartStart hebben veel mensen uit de wijk 
samen nagedacht hoe we de leesmotivatie van 
kinderen in alle leeftijden kunnen versterken 
zodat ze met plezier lezen én beter worden. 

De Designsessie 
Het plan is in de Desingsessies tot stand 

gekomen waar diverse mensen aan deel hebben 
genomen: 2 scholen, kinderen, de bibliotheek, 

Move, de cultuurcoach, de ouderkamer, 
bewoners, Kinderopvang, Taalhuis, enz. 
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Agenda 
 

26-11 Weekviering 

3-12 Sint 

7-12 Weekviering 

17-12 Weekviering 

22-12 Nieuwsbrief 4 

23-12 Kerstviering 

25-12-2021 
t/m 7-1-2022 

Kerstvakantie 

  

 


