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Agenda  
 
23 november 20.00 online ALV Oudervereniging 
Zie voor groepsactiviteiten info op Parro 
 
 

Bericht van het team 
 
Lestijden 
Donderdag 3 november hadden we de informatieavond op school over mogelijk nieuwe lestijden. Deze avond  
was georganiseerd door het Managementteam (MT) en de Medezeggenschapsraad (MR). Er was een goede  
opkomst en een open uitwisseling van argumenten voor het huidige lestijdenmodel en voor eventuele nieuwe lestijden. 
Een verslag van deze avond zal aan alle ouders worden verstuurd. Ook zijn er nog inloopmomenten in de hal van school 
voor wie niet naar de informatieavond kon komen: 
7 november: 8.30 – 9.00 
9 november: 8.30 – 9.00 
11 november: 1500 – 15.30 
Eind november zal de MR een ouderraadpleging doen en daarna komt de definitieve besluitvorming. Zie voor het 
uitgebreide stappenplan van de besluitvorming de eerder verstuurde Parro-berichten hierover. 
 
Tuindag 
Op 19 november houden we weer op school onze jaarlijkse tuindag. Vorig jaar was de tuindag een daverend succes. 
Meer dan 20 ouders hielpen toen mee om het groen op en rond het schoolplein te snoeien. We konden heel veel werk 
verzetten en vele handen maakten licht werk. Ook dit jaar willen we weer een gezellige tuindag houden: de datum is 
zaterdag 19 november van 8.00 tot 12.00 uur. Dan steken we met elkaar de groene handen uit de groene mouwen. Bij 
de koffie wordt voor wat lekkers gezorgd. Er zijn al een aantal aanmeldingen, maar we kunnen nog meer hulp gebruiken. 
Wie helpt er mee? Graag aanmelden via directie@jenaplanepe.nl 
 
Bonnen kinderboekenactie inleveren 
De kassabonnen van de kinderboekenactie van de Read Shop kunnen nog tot  
eind november ingeleverd worden bij de stamgroepleider of bij Bep en Marian  
in de schoolbibliotheek. Zo hopen we opnieuw een mooi bedrag bij elkaar te  
sparen voor de aanschaf van nieuwe kinderboeken voor onze schoolbibliotheek. 
 
Opgeven voor kerstworkshops 
Wie helpt er mee met de kerstworkshops op donderdag 22 december? Een  
aantal ouders heeft zich al ingeschreven op de lijst in de hal. Maar er kan nog  
meer bij zodat de kinderen een uitgebreidere keuze kunnen maken. Schrijf je in  
en doe mee. 
 
Hartelijke groet namens het hele team 
Johan 
 
 
 

Bericht vanuit de Ouderraad 
 
De Ouderraad nodigt jullie van harte uit voor de Algemene Ledenvergadering  
op woensdag 23 november a.s. Vanwege het succes van voorgaande jaren is  
de ledenvergadering ook dit jaar weer online. We starten om 20.00 uur en de  
avond eindigt om 21.30 uur. Naast de informatie vanuit de Ouderraad hebben  
we dit keer ook een interessante spreker uitgenodigd: Herma Ronda. Herma  
geeft een interactieve workshop over aandachtig luisteren naar je kind. Aanmelden  
kan door een mail te sturen naar Petro: Petro.Vosselman@kroesewevers.nl.  
Je krijgt dan een Teams link toegestuurd.  
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Kiddo’s – Peuteropvang en 
Buitenschoolse opvang  
 
 

 
 
De peuters van Kiddo’s zijn volop bezig met het thema Herfst. Afgelopen week hebben zij in 
de gymzaal de herfstjump gespeeld. Via een zelfbedachte route in de hoepels springen ze 
van het ene herfstplaatje naar het andere herfstplaatje. Wat een lol! 
Ook is er een prachtig herfstkunstwerk gemaakt: in een bak rollen de peuters kastanjes 
door de verf. Het resultaat mag er zijn! 
 

De kinderen van de BSO zijn ook creatief bezig 
geweest: zij gebruikten waterstiften. Je maakt een 
vormpje, kleurt dit in, giet er water overheen en 
het vormpje komt los. Erg leuk om te doen! 
 
 
Donderdagavond 3 november waren collega’s 
Stephanie en Hester vanuit Koppel-Swoe 
aanwezig bij de ouderavond over de eventuele wijziging van de lestijden. Voor 
de ouders die er niet bij konden zijn: mocht je meer informatie willen over de 
BSO, de eventuele kosten etc., neem dan gerust contact op met onze afdeling 
Planning (planning@koppelswoe.nl of 0578 676767).  
 
Groetjes, 
Team Kiddo’s 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


