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Medezeggenschapsraad

Vernieuwde Website Rabo Clubsupport
Wij willen graag iedereen bedanken voor hun 
stem. Hierdoor hebben we toch weer een mooi 
bedrag van €191,44 ontvangen om leuke dingen 
met de kinderen te kunnen doen.

Bedankt,
Oudervereniging JPS.De MR is een groep van 6 leden, waarvan 3 

ouders en 3 leerkrachten, die ongeveer 6 x 
per jaar samen bijeenkomen praten over 
schoolse zaken, zoals pestprotocol, 
formatie, vragen vanuit de ouders, enz. 
Deze vergaderingen zijn altijd openbaar. U 
bent van harte welkom. Vooraf staan de 
MR leden op het schoolplein, zodat ouders 
bespreekpunten kunnen aandragen.
Na deze vergaderingen zullen op de 
website en in de nieuwsbrief de 
belangrijkste punten vermelden die zijn 
besproken. Mochten er vragen zijn kunt u 
altijd terecht bij onze MR leden of 
via mr@jpsheusden.nl.

Vergaderpunten van 11 oktober:
- Voeding en traktatiebeleid
- Zij- instromers
- Schoolplein
- Gymzaal en Gemeente
- Pestprotocol

De afgelopen weken zijn juf Cindy en juf Karin de 
klassen rondgegaan om zich voor te stellen als 
vertrouwenspersonen op school. Zij hebben met 
kinderen gepraat over diverse onderwerpen, 
zoals pestgedrag, mishandeling, veiligheid op 
school en de functie van de blauwe brievenbus 
in de aula van school.

De school heeft sinds kort een vernieuwde 
website. Neem gerust eens een kijkje!

Op dinsdag 18 oktober hadden we de afsluiting van de 
Kinderboekenweek.
We hadden nu een buitentheater. Alle groepen hebben een 
optreden verzorgd. Variërend van dansjes tot aan zelfbedachte 
toneelstukjes.
Iedereen heeft er zijn uiterste best voor gedan, echte kanjers!
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Vertrouwenspersonen

Afsluiting Kinderboekenweek:
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Fietscontrole 14 oktober

Langs deze weg zou ik graag mezelf aan u voorstellen. Mijn naam is Annelies 
Verschoor, 35 jaar en woon samen met mijn man Martin, en onze kindjes Juul, 
Febe en Flo in Waalwijk.
Vanaf 1 oktober j.l. ben ik gestart op de JPS als zij-instromer in het primair 
basisonderwijs. Dit houdt in dat ik doormiddel van een voorlopige bevoegdheid 
binnen twee jaar de opleiding tot leerkracht in het primair basisonderwijs ga 
behalen.
Na 12,5 jaar bij mijn vorige werkgever te hebben gewerkt heb ik de keuze 
gemaakt voor een omscholing naar het mooie beroep van leerkracht.
Tijdens mijn middelbare school periode heb ik vaak de overweging gemaakt om 
te gaan studeren aan de Pabo en het onderwijs in te gaan. Echter na een 
interessante kennismaking met de studie HBO-rechten ben ik toch voor die 
opleiding gegaan, die ik met succes heb kunnen afronden. De wens om voor de 
klas te staan is echter nooit helemaal uit mijn gedachten verdwenen.
Dit voorjaar ben ik tot de conclusie gekomen dat mijn vorige baan niet de baan is 
die ik mijn leven lang wil voortzetten. Door mijn eigen kinderen en bevriende 
leerkrachten kwam ik steeds vaker in aanraking met het onderwijs, wat mij heeft 
doen aansporen om deze stap te nemen. Ik vind het een interessante uitdaging 
en kijk er naar uit deel te gaan nemen aan deze belangrijke en noodzakelijke 
beroepsgroep.
Mocht u vragen hebben, schroom dan zeker niet om mij te benaderen.

Afgelopen vrijdag kwam VVN op school om de 
kinderen veilig de herfst/ winter in te sturen door 
te controleren op fietsverlichting.
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Even voorstellen : juf Annelies
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Bezoek Kamp Vught

Voorstelling groep 1 t/m 4

Groep 7 en 8 hebben afgelopen week een 
bezoek gebracht aan Nationaal Monument 
Kamp Vught. Interessant en ook 
indrukwekkend! Als voorbereiding hierop 
hebben zij in de klas een project gedraaid 
over oorlog en vrede.
Op 4 november zullen beide groepen ook 
aanwezig zijn bij de jaarlijkse herdenking 
van de stadhuisramp op 4 november 1944. 
Als school hebben we het monument ter 
nagedachtenis aan deze ramp, 
geadopteerd. Tijdens de herdenking zal de 
adoptie overgedragen worden van groep 8 
naar groep 7.

Op woensdag 12 oktober zagen de kinderen uit 
deze groepen een voorstelling in de aula.
Deze voorstelling ging over Moeder Aarde en 
de maan. En een kind dat pakketjes bestelde 
die door een bezorger op de maan gebracht 
konden worden. Het kind mocht wel mee 
heen, maar kon niet terug.....

Vrijdag 21 oktober was er de grote voorleesfinale van de groepen 7 en 8.
4 finalisten: Emma, Frederique, Isabel en Esmée.
Er werd door alle kandidaten super goed voorgelezen.
De jury heeft uiteindelijk gekozen voor Frederique. 
Zij mag onze school gaan vertegenwoordigen bij de volgende ronde 
in de Voorste Venne. Veel succes namens alle kinderen!
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Voorleesfinale:
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Feitelijk ben jij dat.
Samen met alle ouders van de kinderen die op de JPS zitten.
Iedereen betaald jaarlijks contributie.
Vraag je je weleens af waar die ouderbijdrage voor de Ouder Vereniging aan besteed wordt? Wie 
doen dat eigenlijk? En wat doen ze precies? Zou het iets voor jou zijn?
Wil jij daar ook meer van weten, kom dan naar de Algemene Leden Vergadering (ALV). Hier maak je 
kennis met mensen achter de term “Ouder Vereniging”. Je krijgt zicht op hoe je geld precies besteed 
wordt. Je kunt leuke ideeën uitwisselen voor het komend schooljaar. Misschien lijkt het je leuk om 
een keer mee te lopen met een activiteit, om eens te kijken of het iets voor je is.

WANNEER?
Donderdag 3 november a.s. van 19:30 tot 20:00 uur.
Bij de JPS in Heusden.

Graag tot dan!

21 oktober 2022

In groep 1/2 eten en drinken we in de klas. Voor de groepen 3 t/m 8 geldt dat het 
meegebrachte fruit en drinken onder de pauze kan worden gegeten of gedronken. Ouders 
zorgen voor het meegeven van een gezonde lunch Elk kind een eigen beker/ broodtrommel, 
met naam erop, gebruikt, die ook elke dag mee naar huis gaat. We merken dat dit zeer goed 
gaat.

Als uw kind jarig is, mag hij /zij uiteraard trakteren op een gezonde traktatie. Laat het ook een 
aardigheidje blijven. Want we merken dat steeds meer kinderen een goodiebag meebrengen 
met diverse speelgoedspulletjes, wat eigenlijk niet de bedoeling is.
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Eten en drinken

Traktatie verjaardagen

Oudervereniging, wat is dat?


