
 
  

 
Nieuwsbrief 

januari 2020 
 
Staking 30-31 januari 2020 
Op donderdag en vrijdag staakt het Jongleren. Dit betekent 
dat de school gesloten is. De stakende leerkrachten gaan 
deelnemen aan de verschillende manifestaties die er 
georganiseerd zijn. In een brief bent u onlangs 
geïnformeerd over de reden van het staken. Wij betreuren 
het dat er nogmaals gekozen moest worden voor 
stakingsdagen om kracht bij te zetten aan de oproep aan 
de politiek voor actie te ondernemen. Wij willen goed 
kwalitatief onderwijs kunnen blijven garanderen. De nood 
wordt heel hoog! Dit merken wij nu al dagelijks.  Bedankt 
voor jullie steun!  
 
Jack van der Beek 
 
Vervanging van Thea Wittekoek 
Al geruime tijd is Thea Wittekoek ziek en kan zij niet werken. Zoals het er nu naar uitziet zal zij voorlopig 
ook niet terugkeren. Marieke Munk en Anne Ponsen vervangen nu Thea. Voor de kerstvakantie was er 
sprake van dat Marieke gewisseld zou worden voor een andere vervangster. Gelukkig hebben we de 
mogelijkheid gekregen om Marieke te behouden. Zij zal samen met Anne de rest van de tijd zorgen voor 
vervanging in groep 1-2C. Zo blijft er een stabiele bezetting in deze groep. Hier zijn wij erg blij mee!  
  
Opstart nieuwe kleutergroep 
Momenteel worden onze drie kleutergroepen groot. Vanwege deze reden zijn we bezig met het 
voorbereiden van een instroomgroep. Verwachting is: start 1 maart 2020. We zijn in overleg met de 
gemeente over een extra lokaal. Verder met de aanschaf van aanvullend meubilair en natuurlijk met de 
werving van een tijdelijke kleuterjuf. Alle kleuters die vanaf februari instromen komen in deze groep. Het 
kan zijn dat ze nog eerst in een bestaande groep wennen. Daarna kunnen ze heerlijk starten in een  kleine 
groep waar ze veel aandacht krijgen. Tijdens de pauzes spelen zij natuurlijk samen met de andere kleuters 
op het schoolplein.  
De werving voor de nieuwe leerkracht verloopt moeizaam.  
 
Leonie Nijenhuis 
Vanaf 1 maart zal Leonie werkzaam zijn op het Jongleren. Leonie vult de plaats in van Majorie Metzke. 
Momenteel is Leonie nog werkzaam op de Monchyschool. Leonie zal 2 dagen als leerkracht in de 
bovenbouw werken. Invulling geven aan werkdrukverlichting  voor de leerkrachten van de bovenbouw. 
Verder zal Leonie 2 dagen ambulant zijn en taken op het gebied van:  ondersteuning directeur, opzetten en 
begeleiden van projecten en coördinerende activiteiten uitvoeren.  Wij zijn erg blij met de komst van Leonie. 
Helaas moeten we wegens een opzeggingstermijn nog even geduld hebben. 
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Mededeling over mijn schoolinfo en wijzigingen doorgeven 
Wijzigingen in adres en/of andere gegevens kunt u op verschillende manieren 
doorgeven. 

● U kunt deze gegevens wijzigen in “mijn profiel”  in het programma  van MIJN 
SCHOOLINFO. Momenteel krijgen wij hiervan geen melding en kunnen wij 
deze dan niet doorvoeren in ons leerlingprogramma.  In de toekomst verandert 
dit.  

● Momenteel is de beste manier voor het doorgeven van wijzigingen de mail.  U 
kunt de wijzigingen mailen naar : patricia.vankuijk@debasisfluvius.nl of 
info.hetjongleren@debasisfluvius.nl  De wijzigingen worden dan meteen 
doorgevoerd in ons leerlingvolg programma.  

Het is erg belangrijk dat de gegevens up to date blijven.  
 
 
Keuze (thema) activiteiten/educatieve uitjes.  

Afgelopen tijd zijn er vragen geweest over de keuzes van activiteiten in de groepen. Dit is de reden dat 
onderstaande beleid geformuleerd is. Dit moet voor iedereen meer duidelijkheid geven in het hoe en 
waarom van keuze voor activiteiten / educatieve uitjes.  
 
Op het Jongleren vinden  er met enige regelmaat activiteiten plaats die gekoppeld zijn aan thema’s of 
ateliers. 
Dit zijn de educatieve uitstapjes met een duidelijke link met het actuele thema. De wereld in trekken met de 
kinderen en de verbinding laten ervaren tussen datgene wat er op school geleerd wordt en datgene wat we 
daarvan terug zien in de maatschappij, vinden we een waardevolle leerervaring. Als het niet mogelijk is een 
uitstapje te organiseren, dan proberen we een activiteit de school in te halen, waarbij hetzelfde doel 
nagestreefd wordt.  
De leerkracht van de groep kiest het educatieve uitstapje. Hierbij wordt gekeken naar de leeftijd van 
leerlingen, het sociaal emotioneel functioneren, het niveau van de groep en de interesse van de leerlingen.  
Regelmatig wordt er een keuze gemaakt als bouw deel te nemen aan hetzelfde uitje of activiteit. Bij een 
combigroep kan dit soms voor moeilijkheden zorgen. Wij vinden het belangrijk dat de groep bij elkaar blijft. 
In een enkel geval zullen we splitsen. Dit doen we liever niet vanwege het feit dat het belangrijk is dat je als 
één groep ergens aan deelneemt.  
Bij een combinatiegroep is gebleken dat leerlingen soms moeite hebben met een keuze. Dit hebben ouders 
aangegeven. We zullen hier extra aandacht aan besteden. Leerlingen beter uitleggen waarom er een 
keuze gemaakt is. Soms gaan voor een splitsing als dat nodig is.  
 
Keuze kampactiviteit. 
In de jaren dat er een combi groep 7/8 is, zullen we een kamp organiseren voor groep 7, 7/8 en 8. Dat 
betekent dat de kinderen uit de groepen 7 in het jaar dat ze in groep 7 zitten op kamp zullen gaan en het 
jaar erop niet. Dan wordt het een schoolreisje. 
Wanneer er alleen enkele groepen 8 zijn, gaan we in groep 8. 
 
Mochten er nog vragen zijn over het bovenstaande dan hoor ik deze graag.   
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Gezocht; Enthousiastelingen, creatievelingen en een rekenwonder! 
Beste ouders, 
 
Hebben jouw kinderen ook plezier gehad tijdens Sinterklaas op school? En gesmuld tijdens het gezellig 
kerstdiner? Misschien heb je zelf ook wel even kunnen ontspannen met een drankje tijdens de kerstborrel. 
Dit is allemaal mede mogelijk gemaakt door de ouderraad (OR) van Het Jongleren. We zijn met een kleine 
groep enthousiaste ouders achter de schermen aan het werk om activiteiten te verzinnen en organiseren.  
 
Maar kinderen worden groot en vertrekken naar de middelbare school. De komende periode gaan we van 
een aantal OR leden afscheid nemen. We zijn dus op zoek naar ouders die graag willen helpen om onze 
school net een stukje leuker te maken. Wil jij samen met een gezellige groep ouders werken aan een prachtig 
Pasen, super sportdag en een uitbundig uitzwaaifeest? Kom een keertje kijken bij de ouderraad.Voor meer 
informatie kan je terecht bij een OR-lid of één van de leerkrachten op school. 
 
We zijn specifiek op zoek naar een nieuwe 
penningmeester. Heb jij financieel inzicht, 
werk je nauwkeurig en wil jij ons helpen 
om de ouderbijdrage zo effectief mogelijk 
in te zetten? Dan kunnen we je hulp goed 
gebruiken. Voor meer informatie kan je 
terecht bij een OR-lid, leerkracht of  stuur 
een mailje aan 
info.hetjongleren@debasisfluvius.nl  
 
Laten we er samen weer een mooi schooljaar van maken! 
Marije van der Meer 
Voorzitter OR Het Jongleren 
 
 
Schoolplein 

In de maand november en december zijn er een aantal mailtjes 
binnengekomen bij onze Medezeggenschapsraad die gaan over het 
aanpassen van het schoolplein. De vraag is of het schoolplein niet 
aangepast kan worden met meer speelfaciliteiten en meer groen. Op dit 
moment is het  
“groene natuurschoolplein” een hot item. Wij zouden dit graag willen 
veranderen ware het niet dat wij geen eigenaar zijn van het schoolplein 
en dus ook geen zeggenschap hierover hebben. Wij willen hier wel met 
de gemeente over in gesprek gaan. Wij doen dit samen met 
Basisschool de Gazelle. Een ouder binnen onze school heeft 

aangeboden om hier graag in mee te willen denken. In het verleden hebben we gemerkt dat dit een moeilijk 
punt is. De architect heeft het plein op een bepaalde manier vorm gegeven en sommige dingen mogen niet 
veranderd worden. Een ander gevoelig punt is natuurlijk het budget. We gaan hier binnenkort over in 
gesprek. Als hier meer over bekend is hoort u meer van mij.  
 
Jack  
 
Vuurwerk 
Enkele weken geleden is er bij het winkelcentrum / nabij ons schoolplein een behoorlijke knaller 
afgestoken. 
Dit is natuurlijk absoluut verboden en is bovendien gevaarlijk. We hebben hierover met betrokken leerlingen 
en ouders gesprekken over gehad. Er zijn maatregelingen genomen en afspraken gemaakt.  
De schoolomgeving moet een veilige plek zijn en blijven! 
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Bijzondere theatervoorstelling voor ouders! 
  
Kinderen kunnen een hele uitdaging zijn. Soms zit je met je handen in het haar. Veel ouders herkennen dat. 
En wat doe je dan? 
Daarover gaat de theatervoorstelling ‘Pap, doe normaal!’, die op maandagavond 30 maart in het Stadstheater 
in Arnhem te zien is. 
Je kunt vanaf nu GRATIS kaartjes bestellen. Doe dat wel snel, want vol is vol! 
  
Deze nieuwe voorstelling is van de makers van o.a. ‘Wel winnen, hè!’, die in het verleden al meermalen in Arnhem te 
zien was. De reacties waren zeer enthousiast! 
In de voorstellingen, met een lach en een traan, komen allerlei herkenbare situaties voorbij waar je als vader of 
moeder mee te maken krijgt. 
  
De uitvoering op maandag 30 maart 2020 in het Stadstheater in 
Arnhem is dus voor ouders. En heb je kinderen in groep 7 of 8 
van de basisschool of op de middelbare school (dus 10 / 11 jaar 
of ouder)? Dan mag je die (pre)pubers meenemen, zodat jullie de 
voorstelling samen kunnen beleven! 
  
(Ook trainers en coaches – vaak zelf ouder – zijn van harte 
welkom, zeker als zij het verhaal nog niet kennen.) 
De inloop is vanaf 19.30 uur, de voorstelling zelf van 20.00 tot 
circa 21.15 uur (zonder pauze). 
  
Een kaartje kost eigenlijk €17,50 maar – dankzij Sportbedrijf Arnhem – is de toegang  dit keer dus gratis! 
Bestel nu je vrijkaartjes via: www.PapDoeNormaal.nl. Daar is ook meer info te vinden, zoals de trailer. 
  
Tot maandag 30 maart! En uh…. vraag aan andere ouders van jullie team of groep of zij ook meegaan, dan maken we 
er een gezellige avond van met z’n allen. 
  

Met vriendelijke groet, 

Denise Simonse 

Coördinator verenigingsondersteuning en advies 
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