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Kwaliteitsnieuwsbrief
Beste ouder/verzorger.
In de bijlage vindt u onze kwaliteitsnieuwsbrief.
Op de JPS werken we op diverse manieren aan de kwaliteit van ons onderwijs.
Onze school is voortdurend in ontwikkeling zoals beschreven in ons schoolplan en de jaarplannen, we werken
met bekwame leerkrachten, we hebben goede methoden, we volgen consequent de resultaten van onze
leerlingen.
Vanuit de MR hebben we het verzoek gekregen deze resultaten structureler met u als ouder te delen. Vandaar
dat we vanaf nu gaan starten met een kwaliteitsnieuwsbrief. Hierin zullen we de opbrengsten op diverse
gebieden van de afgelopen periode met u delen. In de eerste nieuwsbrief zullen dit zijn: Monitoring Sociale
Veiligheid en klimaatschaal en de SIGA. Uitleg van de verschillende documenten vindt u in de brief.
Misschien valt het u op dat veel vragenlijsten en monitoring gebeurt in de groepen 3 t/m 8. Dit heeft ermee te
maken dat veel vragenlijsten pas vanaf die leeftijd geschikt zijn. Het welbevinden en de opbrengsten van de
kleuters monitoren we op leerlingniveau via het leerlingvolgsysteem van het digikeuzebord en dit wordt met u
besproken in de oudergesprekken.
Mocht u naar aanleiding van de kwaliteitsnieuwsbrief vragen hebben dan kunt u bij de IB'ers of bij mij terecht.
Met vriendelijke groet, mede namens het team JPS
Karin Herrings

Carla
Onze collega Carla Ketelaars (leerkracht groep 7)
heeft helaas te horen gekregen dat zij
lymfeklierkanker heeft. Vanaf de zomervakantie
was zij al in onderzoek, maar konden de artsen
geen diagnose geven. Voor de kerstvakantie waren
er nieuwe onderzoeken en daaruit bleek dat het
toch lymfeklierkanker is.
Vorige week is zij begonnen aan haar chemo
traject en zij zal de eerstkomende maanden niet
aanwezig zijn op school.
Wij wensen haar heel veel sterkte.

Buitenschoolse judoclinic
In de bijlage van deze nieuwsbrief vindt u een
poster over een judoclinic die aangeboden wordt
door verschillende judoverenigingen in de buurt.
De clinic vindt plaats op zaterdag 29 januari 2022.
Informatie over inschrijving vindt u op de poster.

Komende activiteiten
▪
▪
▪
▪

27 januari: theatervoorstelling groep 4
2 februari: studiedag, kinderen hele dag vrij
18 februari: rapport groep 3 t/m 8
25 februari: carnavalsochtend tot 12.15u,
middag vrij
▪ 26 februari t/m 6 maart: carnavalsvakantie

