2021-2022

JPS nieuws
oktober 2021

Extra ondersteuning op de JPS
Op de JPS proberen we alle leerlingen een zo 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 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 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, in onze formatie, ervoor
gekozen om ook extra handen in te zetten in en buiten de groep.
We hebben hiervoorleerkrachten/onderwijsassistenten: Juf Nienke, juf Macha en Juf Kytha.
Zij begeleiden leerlingen in groepjes of 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 1x per week en
krijgen 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 oudergesprekken
of tussentijds. Mocht u hier vragen over hebben kunt u altijd de leerkracht rechtstreeks
benaderen hierover.
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Fietsverlichtingscontrole
Afgelopen dinsdag kwam VVN op school om de kinderen
veilig de herfst/ winter in te sturen door te controleren
op fietsverlichting.
Mocht je je verbeterpunten nog in orde maken,
mag je dit doorgeven aan juf Petra,
je krijgt dan alsnog een sleutelhanger.

Vrijdag 22 oktober
Op deze dag zijn de kinderen om
12.15 uur uit!

Begrijpend lezen
niveaugroepen
Sinds 2 weken werken we met de methode
'Nieuwsbegrip' op 5 niveaus verdeeld over 6
groepjes. Dit bekostigen we van de NPO gelden.

Subsidieondersteuning
Zoals u wellicht weet heeft de Coronacrisis behoorlijk wat gevolgen gehad voor alle kinderen en de scholen.
Er is in de lockdowns thuis heel hard gewerkt door alle kinderen, maar het viel niet altijd mee.
Ook voor jullie als ouders en voor ons als school was het niet altijd even gemakkelijk om de kinderen goed te
begeleiden in het thuisonderwijs.
De overheid heeft alle scholen de mogelijkheid gegeven om in het kader van inhaal
en ondersteuningsprogramma's subsidie aan te vragen.
Wij hebben hier vorig schooljaar en ook dit schooljaar gebruik van gemaakt.
We hebben er dit schooljaar voor gekozen dit geld in te zetten op gebied van technisch lezen en spelling.
Deze subsidie is dit schooljaar weer toegekend en de lessen zijn ook in de 2e week van het schooljaar gestart.
Ouders van de leerlingen die hiervoor zijn ingedeeld zijn hierover persoonlijk geïnformeerd.
De start is prima verlopen.
De kinderen zijn enthousiast en ze wilden echt vooruit. De begeleiding vindt 3x per week 30 minuten plaats in een
klein groepje middels de Connect methode. Deze methode gaat uit van herhaalt lezen en spellen. De leerlingen
lezen dus 3x dezelfde tekst waardoor het steeds meer automatiseert.
Kinderen zijn ingedeeld op leesniveau, het is dus soms zo dat kinderen van verschillende groepen bij elkaar zitten.
In November "meten" we de voortgang middels de AVI (tekst leestoets) en maken we waar nodig weer een
nieuwe indeling. Ouders worden door Juf Macha een paar keer per jaar op de hoogte gehouden van de
vorderingen middels het sturen van het handelingsplan via de mail.
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Terugkoppeling studiedag 6 oktober
Op woensdag 6 oktober hadden we met het team onze eerste studiedag.
In de ochtend hebben we het taakbeleid aangepakt. Naast lesgevende taken hebben leerkrachten ook
andere taken in de vorm van werkgroepen.
Alle taken die gedurende het schooljaar gedaan moeten worden zijn besproken en de collega's zijn in de
werkgroepen ingedeeld. U kunt dan denken aan de werkgroep Sinterklaas en kerst, maar ook
onderwijsinhoudelijk taken; rekenwerkgroep, portfolio/registratie, vernieuwend onderwijs etc.
Daarna zijn we in twee groepen uiteengegaan voor overleg per bouw over organisatorische zaken.
Na een gezamenlijke lunch hebben we de middag besteed aan teambuilding; omdat er veel nieuwe
mensen op de JPS zijn komen werken vonden we dit van belang. Twee collega's hadden het spel 'Wie is
de mol', uitgezet. Een mooie gelegenheid om de collega's op een leuke en gezellige wijze kennis met
elkaar te laten maken.
We kijken dus terug op een leuke maar ook inhoudelijke goede studiedag waarbij we alle lijntjes voor
komend schooljaar (en erna) weer hebben besproken en uitgezet. We zijn klaar voor een mooi
schooljaar met een gemotiveerd en gezellig team!

Dansvoorstelling groep 7
Afgelopen dinsdag heeft groep 7 genoten van een
dansvoorstelling in de Voorste Venne.
Sommige kinderen mochten zelf ook meedoen.

Jacob van Eyck festival
Vandaag , 15 oktober, hebben we in de
Catharijnekerk dit festival mogen openen met
Beiaardier Joost van Balkom van de Sint Jan in Den
Bosch. Morgen mag iedereen gratis van 10.0012.00u en 13.00-15.00u in de Catharijnekerk een
workshop beiaard spelen volgen.
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Kinderboekenweek

Rabo clubsupport OV JPS
De ouderverening van de JPS is weer
aangemeld voor de Rabobank clubsupport. Alle
leden van de Rabobank mogen stemmen van 4
t/m 24 oktober. Stemmen kan via
onderstaande link. Alvast bedankt voor je stem
op de oudervereniging van de JPS.
http://www.clubkascampagne.nl

De kinderboekenweek is in volle gang. In iedere groep
worden verschillende activiteiten rondom het thema
'Worden wat je wil' gedaan. O.a. dat
alle bovenbouwgroepen voorlezen aan de
onderbouwgroepen.

Op tijd komen
We merken dat sommige kinderen te laat
komen, wilt u zorgen dat uw kind uiterlijk
8.30u binnen is. De inloop is van 8.20u8.30u. Bij voorbaat dank!

Opening
kinderboekenweek

