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Agenda  
 
26 februari t/m 6 maart  Voorjaarsvakantie 
 
 

Bericht van het team 
 
 
Coronatijd 
Het lijkt erop dat we de coronatijd nu toch echt achter ons kunnen gaan laten. In ieder geval de komende  
tijd. Dat is een hele grote opluchting.  
Hieronder staan in een overzicht de versoepelingen die na de voorjaarsvakantie ingaan. 
 
Wat verandert:  
* OUDERS IN SCHOOL: ouders mogen weer onbeperkt de school in, dus koffietafel ’s morgens tot 8.45 uur, helpen bij 
keuzewerk of andere schooltaken zoals luizenpluizen, ouders weer aanwezig bij verjaardagen en vieringen. Je bent van 
harte welkom. 
* VIERINGEN: we gaan weer op vrijdagmiddag de viering in de hal doen met alle kinderen en ouders, de eerste viering 
op vrijdag 11 maart geven we een extra feestelijk tintje, van harte uitgenodigd daarvoor. 
* KEUZEWERK: kan weer plaatsvinden met hulp van ouders in school 
* EXTERNEN: externe bezoekers kunnen weer onbeperkt in school 
* BUBBELS: er zijn geen bubbels per bouw meer in school en ook niet op het schoolplein 
* HALEN/BRENGEN: ouders kunnen, zoals in de tijd voor corona, hun kinderen brengen tot in het lokaal. Ouders kunnen 
dan via de nooduitgang van het lokaal of de hoofdingang van school binnenkomen. We willen in de meeste lokalen 
vanuit praktisch oogpunt de nooduitgangen blijven gebruiken bij het halen. Onderbouw brengt de kinderen aan het eind 
van de lesdag naar buiten. Je bent bij het halen bij alle stamgroepleiders daarna altijd van harte welkom om in of bij het 
lokaal de stamgroepleider te spreken.  
* JASSEN/TASSEN: kunnen weer gewoon in de garderobe in de hal 
* MONDKAPJES: hoeven niet meer op 
* 1,5 METER: deze afstandsregel vervalt 
* PAUZES: we gaan weer naar 1 pauze voor middenbouw en bovenbouw van  
10.15 tot 10.30 uur en van 12.30 tot 13.00 uur 
 
Wat blijft:  
* HYGIENE: veel aandacht voor hygiëne, handen wassen; bezoekers handen  
desinfecteren 
* VENTILATIE: veel aandacht voor ventilatie in het lokaal 
* ZELFTESTEN: overheidsadvies zelftesten 2x per week voor personeel en  
bovenbouw-kinderen 
* CORONAKLACHTEN: overheid houdt voorlopig de regel dat kinderen thuis  
moeten blijven bij coronaklachten en 5 dagen thuis na positieve test 
 
 
De Heuve 
Als aanvulling op het bericht uit het vorige Hoge Woord, het verzoek om bij  
halen/brengen de bocht op de Heuve bij het schelpenpaadje vrij te houden  
zodat fietsers daar vrije doorgang hebben om het schelpenpaadje op te gaan.  
Dus niet parkeren in de bocht voor het schelpenpaadje. Bedankt voor jullie  
medewerking. 
 
 
Vernieuwde rapportfolio’s 
We kregen veel complimenten van ouders en kinderen over het nieuwe  
rapportfolio. Een ouder schreef: “Ik wou even zeggen dat ik echt positief verrast  
ben door het nieuwe rapportfolio. De eerste in 8 jaar die ik gelijk begrijp. Heel  
fijn en duidelijk. Mijn dochter was er ook echt oprecht trots op.” Fijn als ouders  
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zo’n compliment aan school geven. Mochten er punten in het vernieuwde  
rapportfolio zijn die nog beter kunnen, dan horen we dat graag en bekijken we  
of er nog verdere verbeteringen doorgevoerd kunnen worden. 
 
Vernieuwing fietsenhok 
Marijke van architectenbureau Studio Bloeii heeft een mooie tekening gemaakt 
van hoe het nieuwe fietsenhok eruit zal komen te zien. De tekening ligt ter 
inzage in onze hal bij de koffietafel. We zijn nu bezig om een bouwbedrijf te 
zoeken die deze opdracht wil uitvoeren. Dat is nog een hele uitdaging. Alle 
bouwbedrijven zijn superdruk en hebben geen tijd. Ook de materiaalprijzen zijn 
enorm hoog en materialen zijn slecht leverbaar. We zijn druk bezig om toch 
een geschikt bouwbedrijf te vinden en de kosten binnen de perken te houden. 
De ouderraad denkt daarin mee. Wordt vervolgd. 
 
Vernieuwing halinrichting 
Nog een vernieuwing op school: de centrale hal. Jullie hebben al een oproep gehad via Parro of je kunt meehelpen om 
de hal te pimpen. We zoeken onder andere ouders die willen helpen met schilderen, timmeren en schoonmaken. De hal 
blijft vooral dienen als plek voor de vieringen en om met kleine groepen te werken. Zo hopen we de hal een nieuw fris 
Jenaplan-uiterlijk te geven en functioneler te maken. Het is een ambitieus plan om dat de komende maanden te doen, 

maar met jullie hulp gaat dat vast lukken. Geef je op om te helpen. 
 
Nieuwe turnmatten  
Voor de gymles van de onderbouw zijn nieuwe turnmatten aangeschaft. De kinderen 
van de Toverhoed hielpen om de nieuwe stevige matten in de gymzaal van onze 
school te brengen. Dat jullie er maar veel plezier van mogen hebben.  
 
Nieuw koffieapparaat 
Nog meer nieuw: een nieuw koffieapparaat met volgens de kenners echt 
lekkere koffie. Nog meer reden om ’s morgens weer aan de koffietafel 
aan te schuiven in de hal. Dat kan tot 8.45 uur. Vergeet niet dat parkeren 
voor de school niet is toegestaan. Dus even parkeren aan De Heuve of 
op het parkeerterrein van de RSG. Nog beter is natuurlijk met de fiets of 
lopend te komen. Aan de koffietafel ontmoet je andere ouders en ook 
Johan schuift regelmatig aan. Zo kun je schoolzaken laagdrempelig 
bespreken of gewoon even van de koffie genieten. De lekkere koffie 
wordt mede mogelijk gemaakt door de ouderraad. 
 
Attentie van de ouderraad 
We werden als team blij verrast met een leuke attentie van de ouderraad 
namens alle ouders. Een mooie blijk van waardering voor het vele werk 
wat het team op school verzet. Enorm bedankt! 
 
Feestweek 9 t/m 14 mei 
Nu de coronaregels versoepeld worden, kunnen we na de 
voorjaarsvakantie volle kracht vooruit met het organiseren van de 
feestweek. Onze school bestaat 40 jaar en dat willen we vieren van 9 t/m 
14 mei. Dat doen we onder andere met een speciaal Lentefeest op vrijdag 
13 mei (in plaats van de datum 22 april die op de schoolkalender stond, 
zie ook vorige Hoge Woord) en een reünie op zaterdag 14 mei. Noteer 
deze data vast in jullie agenda. 
 
Kunstkast 
Wat maken de kinderen vaak mooie dingen tijdens de creatieve lessen. 
Dat willen we als Jenaplanschool graag laten zien. Vandaar de kunstkast 
die in de hal hangt tegenover het lokaal van de Coolstars. Een eerste 
aanzet voor een vrolijke nieuwe hal. 
 
Een hartelijke groet namens het hele team 
Johan 
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Kiddo’s – Peuteropvang en    
Buitenschoolse opvang  
 
 

 
De peuters hebben de afgelopen weken gewerkt met het thema ‘de supermarkt’. Wat een leuk en leerzaam thema! We 
lazen het boekje ‘Bobbi doet boodschappen’. De peuters maakten zelf ook een boodschappenlijstje. Ook leerden ze het 
boodschappenlied en toverden ze met boodschappen. Wat is er weg? 
In de speelzaal is er heerlijk gedanst in de wind met mooie danslintjes. 
 
De BSO-kinderen hebben weer eens slijm gemaakt. Dat was lang geleden! Dit blijft een favoriete activiteit! 
 
 
 
Groetjes, 
 
Team 
Kiddo’s 


