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Kunstweken
Zoals jullie inmiddels gezien hebben, hebben we in de afgelopen weken allemaal een mooi
kunstwerk gemaakt. Inmiddels worden de digitale musea al druk bezocht. Hoe speciaal is dat, dat je
eigen schilderij in een digitaal museum hangt. Om het klassenmuseum te kunnen gebruiken is het van
belang dat elk kind zijn of haar museum geopend heeft. Mocht dit nog niet gebeurd zijn, dan graag
z.s.m. Tot 24 december (i.p.v. 28 dec. zoals eerder vermeld) is het mogelijk om artikelen met het
kunstwerk te bestellen. Wil je een kijkje nemen in het museum van de hele school, kijk dan op
www.kunstweken/jps .

Extra ondersteuning op de JPS
Op de JPS proberen we alle leerlingen zo’n passend mogelijk aanbod te geven.
Dit doen we in de basis door les te geven via het IGDI model
(Interactief, Gedifferentieerd, Directe Instructie) waarbij we werken met 3 niveau
groepen.
We werken hierbij met een basisgroep (gemiddeld instructie- en verwerkingsniveau van een groep),
een verkorte instructie (kinderen die verder zijn op dit vakgebied krijgen kortere instructies, hebben
verkorte inoefening en voor de tijd die dan over is, krijgen ze verrijking en verdieping) en we hebben een
verlengde instructiegroep. (hierbij krijgen de kinderen naast de basisinstructie met de basisgroep nog een
verlengde instructie, gaan ze samen met de leerkracht inoefenen etc.)
Naast deze manier van werken met de niveaugroepen merken we dat we niet aan alle onderwijsbehoeften
kunnen voldoen. Om die reden hebben we er, in onze formatie voor gekozen om soms ook extra handen in
te zetten in en buiten de groep.
We hebben hiervoor vrijwilligers met een onderwijsachtergrond en/of diploma: Juf Nienke en Juf Kytha.
Daarnaast hebben we ook juf Macha en juf Cindy, zij zijn beiden afgestudeerd onderwijsassistent en juf
Cindy is ook leerkrachtondersteuner. Zij begeleiden leerlingen in groepjes of soms ook individueel met
allerlei vakgebieden en inhouden. Zo geven ze bv extra rekenlesjes om sommen te automatiseren, lezen ze
extra met leerlingen, oefenen ze met spelling en begrijpend lezen etc.
Ook kiezen we ervoor om 1 dag per week een leerkracht in te zetten voor leerlingen die naast de verkorte
instructie en extra verrijking en verdieping meer uitdaging nodig hebben. Dit is Juf Carla en zij draait op
maandag de plusgroep van de JPS. Leerlingen komen hier 1 ½ uur per week en krijgen hier ook opdrachten
mee om gedurende de week in de klas en/ of thuis mee aan de slag te gaan.
Of uw kind extra ondersteuning krijgt zal de leerkracht met u bespreken in de telefonische gesprekken of
de rapportgesprekken. We merken echter ook dat we het zo “gewend’ zijn dat we het wel eens vergeten
te bespreken. Mocht u hier vragen over hebben kunt u altijd de leerkracht rechtstreeks benaderen
hierover.
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Kerstviering 17 december
Donderdagavond 17 december vieren we kerstop de JPS.
Overdag is er rondje theater. Dit zal inaangepaste vorm plaatsvinden. Mocht het nodig zijn dat uw kind
hier iets voor voorbereid of meeneemt, dan hoort u dit via de leerkracht.
In de avond worden de kinderen van 17.00 - 18.30 uur op school verwacht voor een gezellig samenzijn
met de klas. Zij krijgen tijdens deze avond enkele kleine versnaperingen maar dit zal geen volledige
maaltijd zijn.
Om het brengen en halen op een goede manier te laten verlopen, hebben wij de volgende afspraken
gemaakt:
- De kinderen gaan alleen de school binnen.
- Om 18.25 uur zullen de kleuters met hun leerkracht naar buiten komen. Het is fijn als u zorgt dat u
dan aanwezig bent, dan gaan de kinderen niet dwalen op het schoolplein.
- Om 18.30 uur komen ook de andere groepen naar buiten. Groep 3-4-5 zal via de voordeur naar buiten
komen. Groep 6-7-8 via de bovenbouwdeur.
- Alleen ouders van groep 1 en 2 mogen het schoolplein op.

Vrijdag 18 december zijn alle leerlingen vrij.
Wij wensen u alvast een hele fijne kerstvakantie toe.

Gevonden voorwerpen
De gevonden-voorwerpen-bakken raken gelukkig steeds
verder leeg. Hopelijk zijn ze bij de start van de vakantie
leeg, zodat we niets hoeven weg te gooien. Wil iedereen
even kijken of er wat van zijn/haar kind bij de gevonden
voorwerpen ligt? Graag melden bij de leerkracht.
Zie foto.

Ouders in de school
Ouders zijn op school alleen welkom
als ze door de leerkracht worden
uitgenodigd.
Dan verzoeken wij u een mondkapje
te dragen. Heeft u een gesprek op
school met de leerkracht dan mag
tijdens het gesprek het mondkapje
af.
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Willen wij graag van deze gelegenheid gebruik maken om iedereen, die iets voor de JPS heeft betekend
het afgelopen jaar, hartelijk te bedanken! Hopelijk mogen wij ook in het komende jaar weer gebruik
maken van ieders talenten. Een prettige vakantie gewenst en op naar een spetterend 2021!
Wij wensen iedereen gezellige, warme en saamhorige dagen toe.
Team JPS

