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Beste ouders/verzorgers,
Allereerst nog de beste wensen voor het komend jaar. Wat hebben we genoten van een prachtige
afsluiting en kerstviering december. Wat een geweldige club ouders en leerkrachten hebben we toch,
die er zo’n fantastisch sfeervol kerstfeest van kunnen maken. Namens de kinderen dank aan alle
ouders en derden die dit mogelijk hebben gemaakt.
We hopen er samen met jullie en de kinderen opnieuw een geweldig jaar van te maken.
ICT in de Cloud
Zo’n jaarwisseling is vaak het moment voor een nieuwe stap. Deze hebben we als school gezet t.a.v.
onze ICT-infrastructuur. We waren de afgelopen vijf jaar een van de eerste scholen in Nederland die
volledig in de cloud werkten (we hadden geen server meer op school). De laatste maanden ervoeren
we echter steeds meer problemen met de systeembeheerder die dat voor ons uitvoerde.
Daarom hebben we op 1 januari j.l. afscheid genomen van
de huidige systeembeheerder en het ‘werken via de
Winsys-server’.
Dit betekent dat we vanaf nu volledig werken via G Suite
van Google (voorheen Apps for Education). Alle
medewerkers en kinderen hebben nu een persoonlijk
schoolaccount waarmee ze gebruik kunnen maken van de
tools van Google (mail, agenda, spreadsheets,
tekstverwerker, presentatietool, etc.). We maken dus
(bijna) geen gebruik meer van Windows en Office op school. De meeste educatieve software is
allemaal al via internet (Basispoort) benaderbaar, dus ook daarvoor is een eigen server niet meer
nodig.
Naast de financiële voordelen biedt het werken via G Suite veel meer mogelijkheden tot
samenwerken, werken vanuit huis en het gebruik van
snelle en makkelijk te beheren Chromebooks en iPads. Om
snel mobiel te kunnen werken heeft Herman Bron (van
Digno) in de vakantie ons wifi-netwerk geoptimaliseerd en
voorzien van nieuwe accesspoints (waarvoor dank,
Herman). Uiteraard is ons wifi-netwerk nog steeds door
iedereen vrij te gebruiken middels het bekende
wachtwoord (hangt in de school).
In de laatste maanden van 2016 zijn we druk bezig
geweest onze bestanden en documenten te verplaatsen naar de nieuwe cloudomgeving en zijn de
medewerkers geschoold in het werken met G Suite.

Deze weken zijn ook de kinderen aan de beurt. Zij maken vanaf nu hun studies, werkstukken en
teksten via Google Docs en slaan deze op in hun persoonlijke Google Drive. Vanuit deze drive kunnen
ze hun documenten eenvoudig delen met de stamgroepleider of klasgenoten.
Kinderen hebben daarvoor een eigen schoolaccount ontvangen en een persoonlijk wachtwoord
aangemaakt. Het is erg belangrijk dat ze dit wachtwoord echt voor zichzelf houden en alleen delen
met de stamgroepleider en/of ouder(s).
Via de Chrome-browser op elke computer of tablet kunnen de kinderen op elke plek verder werken
aan hun werkstukken. Op school, thuis of bij vriendjes of familie.
Ongetwijfeld zullen we de komende tijd nog wel tegen een aantal probleempjes of ‘verdwenen’
teksten aanlopen. Dat is helaas onvermijdelijk bij zo’n overstap naar een nieuwe digitale omgeving.
Maar als we zien hoe makkelijk en onbevangen onze kinderen de overstap maken naar deze nieuwe
manier van werken, maken we ons hier weinig zorgen over. Mochten jullie hier vragen over hebben,
dan kunnen jullie contact opnemen met Tom
(directie@jenaplanschool.nl).
BSO
Zoals al eerder aangekondigd start de SKH binnenkort een nieuwe
BSO-locatie binnen onze school. Het is nog niet helemaal duidelijk
wat precies het moment van starten zal worden. Vanwege de
aanstaande asbestsanering op de locatie aan de Waterhuizerweg, zal
SKH tijdelijk een extra BSO-groep onderbrengen in De Overkant. Dit
betekent dat er waarschijnlijk zo’n 50 kinderen op een aantal dagen worden opgevangen in De
Overkant.
We zijn nu bezig om samen met SKH en gemeente (formeel eigenaar van De Overkant) het gebouw
verder gebruiksklaar te maken en goede afspraken over de samenwerking uit te werken.
Zo gauw er meer nieuws is zullen we jullie uiteraard op de hoogte brengen.
Geen fietsen meer in school
Op last van de brandweer mogen er tijdens schooltijd geen fietsen geplaatst worden in de hal of de
gang van De Overkant. Met de komst van de BSO zal dit ook niet meer na schooltijd mogelijk zijn.
Inmiddels is het fietsenhok achter De Overkant gerepareerd en van een nieuw slot voorzien. Het
wachten is nu op een extra doorgang in het hek aan de rechterkant van De Overkant. De gemeente zal
dit binnenkort aan gaan passen
Vanaf dat moment kunnen er geen fietsen meer
geplaatst worden in de school. In het geval dat
fietsen moeten ‘overnachten’ op school,
kunnen ze dan geplaatst worden in het
fietsenhok. Ouders die hiervoor in aanmerking
willen komen kunnen een mailtje sturen naar
Tom(directie@jenaplanschool.nl)
Personeelszaken
Met het vertrek van Aimee en het doorschuiven van Manon naar Tijl Uilenspiegel, kwam er een dag
vrij in het Reuzenbos. We zijn blij hiervoor Dorien van de Molen te hebben gevonden, zij zal tot de
grote vakantie op woensdag in het Reuzenbos staan. Daarnaast kan Dorien ook op andere dagen
invallen, mocht dat nodig zijn.
Peter is deze week niet aanwezig en wordt van woensdag t/m vrijdag vervangen door Laura. Laura
heeft vorig schooljaar regelmatig ingevallen op ’t Vlot en de PPS en is dus bekend met beide scholen.
Voor de RT+ taken van Peter zoeken we nog een passende oplossing. Essienna zal in ieder geval
tijdelijk zijn taak m.b.t. de Energy Challenge overnemen.

Open Inloopochtend
Op woensdag 18 januari a.s. organiseren we weer een inloopochtend voor geïnteresseerde nieuwe
ouders en hun kinderen.
Leerlingen uit de bovenbouw verzorgen tussen 9 en 12 uur rondleidingen en vertellen alles over hun
school.
Ouders, teamleden en directie zijn aanwezig om aanvullende vragen te beantwoorden en zo nodig
meer uitleg te geven over het jenaplanonderwijs op de PPS.
Mochten jullie nog ouders weten die eventueel belangstelling hebben voor de PPS, zouden jullie ze
willen wijzen op deze open inloopochtend?
Uiteraard is het ook altijd mogelijk om op een ander moment kennis te maken. Hiervoor is het
invullen van een formuliertje op de website de kortste weg:
http://www.jenaplanschool.nl/pps/index.php/kennismaken
Margedag onderbouwen
Op maandag 30 januari zijn de kinderen van groep 1 t/m 4 vrij. Deze margedag wordt o.a.
gebruikt voor het evalueren van de groepsplannen en het voorbereiden van de leerlingbespreking.
Het kan zijn dat sommige stamgroepleiders vervangen worden door andere leerkrachten van de PPS.
Zij zullen jullie daar zelf over informeren.
Oprit voor fietsen
Nadat we jullie gevraagd hadden om niet meer te fietsen op het voetpad voor de school, kregen we
van diverse kanten opmerkingen over de hoge stoep bij de ingang. Deze maakte het zeer moeilijk om
vanaf de straat het schoolplein op te komen met een fiets.
We hebben vervolgens direct contact opgenomen met de gemeente, die er in de kerstvakantie voor
heeft gezorgd dat er een speciale oprit tussen de twee paaltjes voor de school is gemaakt. We hopen
dat het fietsen op de stoep nu niet meer nodig is en dat iedereen vanaf de straat eenvoudig het
schoolplein op kan komen. Bedankt voor jullie reacties en suggesties!
Het mysterie……part 2!
Na een korte afwezigheid is……
“het-grote-ik-houd-geloof-ik-niet-zo-van-brood-met-pitjes-en-pindakaas-mysterie”
….weer helemaal terug. Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag is het inmiddels meest beroemde
lunchpakketje van de PPS weer gesignaleerd in de toiletten bij de
middenbouwen. Signalement: een of twee boterhammen verpakt in
aluminiumfolie. Mocht je bij deze beschrijving een dader herkennen,
gelieve dan toch maar even contact op te nemen met de
bijbehorende stamgroepleider. En wellicht per direct of tijdelijk over
te stappen op witbrood met hagelslag…
Tot zover het laatste PPS-nieuws.
Meer actuele zaken zijn te volgen via onze Facebook-pagina en
website!

met vriendelijke groet,

Team Peter Petersenschool

Agenda
18 januari

Open inloopochtend

20 januari

Ateliers gr. 5 t/m 8

27 janauri

Ateliers gr. 5 t/m 8

27 januari

Weeksluiting Heksenkring en Atlantis

11.15 uur

30 januari

Groep 1 t/m 4 vrij

margedag

3 februari

Weeksluiting Reuzenbos en Orion

11.15 uur

9.00 – 12.00 uur

