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Naamsverandering
In de week van 15 januari 2018 ontstond grote opschudding over het bericht dat, niet door
ons geïnitieerd, naar buiten kwam m.b.t. onze wens om de naam van onze J.P. Coenschool
te veranderen. Dit viel qua tijd samen met de berichten over het Mauritshuis. Een replica van
de buste van deze naamdrager was uit de hal van het Mauritshuis weggehaald. Er werd
gesproken over het wegmoffelen van ooit grote, maar nu beladen, namen uit de
Nederlandse geschiedenis.
Dat er zo veel ophef ontstond (van positief tot zeer negatief) hadden we nooit verwacht. Het
was nooit onze bedoeling om delen van onze geschiedenis uit te wissen, maar de naam J.P.
Coen vertegenwoordigt eenvoudigweg niet langer onze normen en waarden en datgene wat
wij als school willen zijn, namelijk een school die vrede in het vaandel draagt, zoekt naar
verbondenheid, verdraagzaamheid en solidariteit. We nemen afscheid van de naam J.P.
Coen en beraden ons op de te nemen vervolgstappen.
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Het jeugdjournaal
Het is jullie vast niet ontgaan, maar het
jeugdjournaal kwam 17 januari langs in groep
8 om over de naamsverandering van onze
school te praten. Dit vergeten we nooit meer.
Wat een leuke middag!

Baas van morgen
Daar staan ze dan. De nieuwe bazen voor één dag
van IBM, Artis, BCG, BNN-VARA en Octas.

Terugblik op het Voorleesontbijt
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Rapportgesprekken februari 2018
In de week van 19 tot en met 23 februari worden de eerste schriftelijke rapporten weer
uitgedeeld tijdens de gesprekken. Bij alle leerkrachten kunt u een kwartier voor uw
gesprekstijd het rapport al inzien. Dit doen wij zodat er tijdens het gesprek gericht
vragen gesteld kunnen worden naar aanleiding van de ontwikkeling van uw kind.
De rapportgesprekken vinden plaats met ouder en kind. Het gaat immers om de
voortgang van het kind.
De uitnodiging volgt van de eigen leerkracht. Wij hopen op vruchtbare gesprekken.

Gratis oudercursus ‘Praten met Kinderen’
De Universiteit van Amsterdam biedt 60 ouders de mogelijkheid om gratis deel te
nemen aan de oudercursus “Praten met Kinderen”. In de cursus wordt besproken hoe
ouders om kunnen gaan met dagelijkse problematiek bij het opvoeden. De cursus is
voor ouders met kinderen in de leeftijd van 10 tot 15 jaar. Er zijn 4 groepen en deze
starten in maart en mei. Doordat de cursus onderdeel is van wetenschappelijk
onderzoek, is deelname gratis. Voor aanmelding en meer informatie kunt u kijken op
www.cursuspratenmetkinderen.nl of mailen naar pratenmetkinderen2018@gmail.com

Nieuws uit de groepen
Groepen 1 en 2
Woensdag 7 februari wordt er een workshop gegeven over media, voor kleuters. Tijdens de
workshop krijgen ouders de gelegenheid om met elkaar in gesprek te gaan over hoe
kinderen leren van media en hoe media thuis wordt gebruikt.
Ook krijg je een account om digitale spelletjes te spelen en boekjes te lezen met je kind.
As je het leuk lijkt om bij de workshop aanwezig te zijn, geef je dan op bij de juf van de klas
van je kind, of bij de VVE Coach die komt bij de Spelinloop op 30 januari of 1 februari.
De workshop vindt plaats in de Ouderkamer, van 8.45 tot 10.15 uur.
Hopelijk tot dan!
Groetjes, Bernadette, Halima en Shariefa
Team VVE
Groepen 1 t/m 4
Op de balistraat wordt vrijdag 9 februari carnaval gevierd. Kinderen mogen deze dag
verkleed naar school komen.
Groep 8a
5, 13 en 19 februari krijgen de kinderen lessen van Dynamo over omgaan met geld.
13 februari gaan er twee leerlingen voorlezen op het KDV aan de Zeeburgerdijk.
20 februari komt EPJO langs in de groepen 8. EPJO staat voor Educatief Programma
Jongeren. Meer informatie is te vinden op http://www.epjo.nl/
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Nog even alle data op een rijtje
- Woensdag 7 februari: Workshop VVE
- Vrijdag 9 februari Carnaval Balistraat
- Donderdag 15 februari: MR vergadering
- Vrijdag 16 februari: Ouders ontmoeten ouders
- 19 februari t/m 23 februari: Rapportgesprekken
- 26 februari t/m 2 maart: Voorjaarsvakantie

Blik vooruit op maart
- VS blok 4: Wij hebben hart voor elkaar
- In de week van 12 februari zijn er weer openbare lessen
- 22 en 23 maart zijn de kinderen vrij. De leerkrachten hebben dan een
studietweedaagse.
- 28 maart komt de schoolfotograaf weer langs
- 30 maart zijn de leerlingen vrij vanwege goede vrijdag

De volgende nieuwsbrief kunt u in de week van 2 maart 2018 in de tas van uw kind verwachten.

Volg ons ook via Facebook: JP Coenschool Community
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