
Pleinjoure.nl

Thema-avond  
voor alle ouders
Social media kanalen 

zijn niet meer weg te denken 

uit het leven van onze kinderen. 

Naast fysieke sociale contacten zal het sociale netwerk 

van uw kind alleen maar groeien. Sociale media accounts 

als Tiktok, Instagram, BeReal en Snapchat zorgen voor veel 

nieuwe kansen, maar ook voor gevaren. Voor u als ouder 

brengt deze onlinewereld nieuwe opvoedkundige taken 

met zich mee; namelijk uw kind bewust maken van de 

risico’s, signaleren wanneer het misgaat en ze te begeleiden 

wanneer zij te maken krijgen met een nare ervaring zoals 

bijvoorbeeld online seksueel grensoverschrijdend gedrag. 

Deze onderwerpen komen aan bod tijdens de thema-avond 

op maandag 10 oktober van 19.30 tot 21.30 uur in de kantine 

van Plein Joure. De thema-avond is bedoeld voor alle ouders 

van Plein Joure. Ook als u zich niet hebt aangemeld via de 

link, bent u van harte welkom. 

Onze school is gezond!  
Onze school heeft het vignet Gezonde School behaald! 

Met het vignet Gezonde School laten wij zien dat onze school 

voldoet aan de kwaliteitscriteria die zijn opgesteld door 

deskundigen. Wij zijn trots op dit behaalde resultaat!

Zo zorgen we voor actieve en gezonde leerlingen, een veilige 

schoolomgeving, een fris klimaat én hebben we aandacht  

voor de persoonlijke en sociale ontwikkeling van de 

leerlingen. Dit vinden wij belangrijk omdat het allemaal 

bijdraagt aan een gezondere leefstijl, betere schoolprestaties 

en minder schooluitval.

Gezonde School is een 

samenwerking tussen diverse 

landelijke organisaties. Wilt u 

meer weten over (het vignet) 

Gezonde School? Kijk dan  

op www.gezondeschool.nl.
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Nieuwsbrief oktober 2022

De eerste schoolweken zijn voorbijgevlogen! De brugklasleerlingen, die eerst nog enigszins 

gespannen hun eerste stappen binnen Plein Joure zetten, weten ondertussen hun weg te vinden in 

de school en voelen zich over het algemeen ook goed thuis. Ongetwijfeld zal de onzekerheid die er 

soms nog is thuis ook zichtbaar zijn en is het voor u als ouders/verzorgers een uitdaging om uw kind 

daarin zo goed mogelijk te begeleiden. Dat er daarbij behoefte is aan tips rondom de begeleiding 

van uw kind bij het ‘leren leren’ bleek uit de overweldigende opkomst voor de themavond over 

‘leren leren’ die door maar liefst 150 ouders van onze brugklasleerlingen werd bezocht. Tijdens de 

LOC-gesprekken bent u samen met uw kind in gesprek geweest over de ervaringen van de eerste 

lesweken. Wat gaat er goed en waarin kunt u samen met de coach uw kind ondersteunen is onder 

andere onderwerp van gesprek geweest. We hopen daar samen de komende periode op voort te 

kunnen bouwen.

Het is alweer bijna herfstvakantie, tot die tijd en ook in de weken erna staat er weer van alles op  

de planning. In de eerste nieuwsbrief van dit schooljaar vertellen we u er graag meer over.

https://www.pleinjoure.nl/aanmelden-thema-avond-10-oktober-2022/


The place to be!

Menstruatiearmoede
Plein Joure is sinds kort een uitgiftepunt voor gratis 

menstruatieproducten. Voor wie al moeilijk rond kan komen 

kunnen hygiëne artikelen behoorlijk op het budget drukken. 

Om te voorkomen dat meisjes niet naar school komen omdat 

er geen geld is voor maandverband of aanverwante artikelen 

zijn wij een MUP (menstruatieproducten uitgifte punt). 

Leerlingen vinden binnenkort het gratis menstruatiemateriaal 

in twee toiletruimtes in de school. 

Contact met de school
Tijdens de LOC-gesprekken heeft u kennis gemaakt met de 

coach van uw kind. De coach is voor u en uw kind altijd het 

eerste aanspreekpunt bij vragen. Mocht u vakinhoudelijke 

vragen hebben en graag in gesprek willen met een vakdocent 

dan is dat gedurende het hele schooljaar mogelijk. U kunt een 

afspraak met de vakdocent maken door de betreffende docent 

te mailen. Op onze website staan de mailadressen van onze 

collega’s: contactpersonen - Plein Joure.

Als uw zoon of dochter ziek is hebben we graag dat 

u dit telefonisch aan ons doorgeeft. Dit kan via het 

telefoonnummer: 0513 – 482 166.

Wilt u verlof aanvragen voor bijvoorbeeld een bezoek aan 

de tandarts of een jubileumfeest, dan moet u hiervoor een 

formulier invullen:

• het formulier voor een arts- of specialistenbezoek  

vindt u hier;

• het formulier voor bijzonder verlof vindt u hier. 

Informatie n.a.v. de kennismakingsavond en 
informatiebijeenkomst
Op 8 en 13 september vonden voor de ouders van de klassen  

2, 3 en 4 de kennismakings- en informatieavonden plaats.  

Op 20 september was er voor de ouders van leerjaar 1 een 

informatiebijeenkomst over ‘Ik leer leren’. 

We waren erg blij met de opkomst, maar misschien kon u er 

deze avonden niet bij zijn. Daarom vindt u op onze website de 

presentaties van deze avonden: Downloads - Plein Joure.  

Dan kunt u de informatie nog eens nalezen. 

Feestavond klas 2
Op donderdagavond 13 oktober vindt er een feestavond plaats 

voor alle leerlingen uit klas 2. De kantine van Plein Joure 

wordt omgetoverd tot disco, waarbij onze huis-DJ populaire 

plaatjes zal draaien. Coaches zijn aanwezig om er samen met 

de leerlingen een gezellige avond van te maken. De avond 

begint om 19.30 uur en duurt tot ongeveer 22.00 uur.  

Entree en drankjes zijn gratis! 

Vrijwillige ouderbijdrage
Het volgen van onderwijs bij Plein Joure, is, zoals de wet 

voorschrijft, kosteloos. Dit betekent dat ouders/verzorgers 

niet hoeven te betalen voor het reguliere onderwijs en voor 

de schoolboeken/leermiddelen. Wij vragen geen enkele 

verplichte bijdrage aan ouders. 

Als school ontvangen wij onvoldoende middelen om extra 

activiteiten te organiseren. Wij vragen daarom van ouders 

een vrijwillige bijdrage om deze extra activiteiten te 

kunnen organiseren. Als u niet wilt of kunt bijdragen, heeft 

dat geen enkele consequentie. Uw zoon of dochter doet 

gewoon mee aan alle activiteiten. De bijdrage staat ook op 

het kostenoverzicht op de website. Plein Joure sluit geen 

leerlingen uit, leerlingen doen mee ook als de vrijwillige 

ouderbijdrage niet wordt betaald.

https://www.pleinjoure.nl/contactpersonen/
https://www.pleinjoure.nl/wp-content/uploads/2019/07/Plein-Joure-F-Aanvraagformulier-verlof.pdf
https://www.pleinjoure.nl/wp-content/uploads/2021/09/Plein-Joure-Formulier-aanvraag-bijzonder-verlof.pdf
https://www.pleinjoure.nl/downloads/


The place to be!

Maatwerkzone en huiswerk onder begeleiding
Iedere maandag, woensdag en vrijdag tijdens les 1 staat er 

maatwerkzone in het lesrooster. Tijdens de maatwerkzone 

bieden we ondersteuning aan leerlingen die dat nodig 

hebben. Leerlingen uit klas 1 met bijvoorbeeld een 

achterstand voor rekenen en/of begrijpend lezen, krijgen 

tijdens de maatwerkzone RT-begeleiding. Leerlingen uit klas 

2, 3 of 4 die een achterstand voor een bepaald vak hebben, 

kunnen kiezen uit meerdere docenten voor extra uitleg 

tijdens de maatwerkzone. 

Na schooltijd is het ook mogelijk om op school je huiswerk 

onder begeleiding van een docent of onderwijsassistent 

te maken. Dit kan van maandag tot en met donderdag 

tijdens het 6e of 7e lesuur. Meer informatie hierover kunt u 

opvragen via de coach van uw kind of bezoek onze website: 

Ondersteuning - Plein Joure.

Belangrijke data oktober/november - Plein Joure  
10 oktober  Thema-avond over sociale media en pubers

11-13 oktober  Gastles over sociale media - leerlingen klas 1

13 oktober  Feestavond - leerlingen klas 2

17-21 oktober  Herfstvakantie  

25 okt en 1 nov  Doedagen -  leerlingen groep 8

31 okt - 4 nov  Toetsdagen - leerlingen klas 4

2-3 november  Verkeersles - leerlingen klas 2 

7-8 november  Verkeersmarkt - leerlingen klas 1 

9 november  Verkort lesrooster

22 november Leerlingrapportages = leerlingen geen les

https://www.pleinjoure.nl/ondersteuning/

