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Jeelo
Op 7 januari was het zover: we zijn
schoolbreed gestart met het eerste thema van
Jeelo: “Zorgen voor jezelf en anderen”. Elke
groep werkt aan dit thema hoewel de
onderwerpen en opdrachten verschillende
zijn. Het is een nieuwe manier van werken dus
wel even wennen voor de leerlingen en de
leerkrachten, maar we zijn goed begonnen! In
de hele school is te zien waar we mee bezig
zijn. In groep 1-2 staan het menselijk lichaam
en verzorging centraal, in groep 3 en 4 zorgen
voor je tanden en zintuigen, groep 5 en 6
verdiepen zich in gezonde voeding en genoeg
bewegen en groep 7 en 8 werken over het
lichaam, ziektes en gedrag.
Wij houden u via Social Schools regelmatig op
de hoogte van onze activiteiten met Jeelo.
Wilt u meer weten van de Jeelo methode klikt
u dan hier www.jeelo.nl
Op 14 februari sluiten wij het thema af op het
schoolplein om 14.50 uur. (Alleen bij droog
weer).

Jeelo weetjes
Wist u dat:
 Alle kinderen bij de opening van het
project een gezonde snack kregen?
 Dat alle kinderen gaan oefenen met
touwtje springen?
 Dat volgens een van onze kleuters een
instrument om naar je hart en longen
te luisteren een “Jeeloscoop” heet?
Graag nogmaals uw aandacht:
Wij zien (nog steeds) dat er regelmatig
kinderen (direct na schooltijd) in de school
lopen met lolly’s. Deze zijn verboden in de
school! Lolly’s kunnen erg gevaarlijk zijn
wanneer er tegenaan gestoten wordt
waardoor het in de keel van uw kind schiet.
Wilt u uw kind geen lolly’s mee naar school
geven a.u.b.? Hartelijk dank.
Leraren tekort: kinderen thuis
Het kan u niet ontgaan zijn dat het onderwijs
te maken heeft met een leraren tekort.
Gelukkig hebben wij op onze school nog voor
alle groepen een juf. Op het moment dat er
leerkrachten ziek zijn proberen we uit alle
macht om vervanging te zoeken. Helaas wordt
dat steeds moeilijker. Afgelopen vrijdag
moesten de kinderen van groep 1C thuis
blijven omdat er geen vervanger te vinden
was voor de zieke juf. Het is bijna zeker dat we
in de toekomst hier vaker mee te maken
zullen krijgen. Omdat wij vinden dat de
minister van Onderwijs maatregelen moet
gaan nemen om dit probleem structureel aan
te pakken, staken wij op 30 en 31 januari. Wij
hopen dat u onze actie steunt omwille van het
onderwijs aan uw en alle andere kinderen.
Belangrijke data:
30 en 31 januari: school gesloten ivm staking
14 februari 14.50 u: afsluiting project Jeelo op
het plein
22 februari t/m 1 maart: voorjaarsvakantie
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