nieuwsbrief 12 - week 6
Babynieuws!
Op woensdag 24 januari is Femke van der Bijl, één van de leerkrachten van groep 1-2A,
bevallen van een prachtige dochter! Haar naam is Soof. Met de kinderen uit haar groep is er al
een mooie kaart gemaakt en verstuurd. Na de carnavalsvakantie zullen de leerkrachten een
blijvend cadeau gaan maken voor Soof.
We wensen Femke, Maarten en Meijs alle geluk toe met hun dochter en zusje!
EVEN VOORSTELLEN!
Op 1 februari 2018 is de nieuwe kleutergroep op de Sint Jan Baptist gestart met 2 nieuwe
juffen.
We willen ons dan ook graag even voorstellen.
Wij zijn Anneleen Mous uit Eersel en Wil Vermeulen uit Hapert en hebben beiden veel ervaring
binnen het kleuteronderwijs.
We hebben er zin in om met deze groep te starten.
Het zal voor iedereen even wennen zijn, maar in goed overleg met de andere kleuterjuffen
gaan we proberen om alles zoveel mogelijk het zelfde te laten verlopen.
Groep 1/2 c zit in het lokaal van de BSO rechts naast de ingang van de school.
Op maandag en dinsdag werkt juf Wil en op woensdag donderdag en vrijdag werkt juf
Anneleen.
Graag tot ziens!
Met vriendelijke groet Anneleen Mous en Wil Vermeulen

Verkeers drukte en parkeerruimte
Het aantal leerlingen op onze school is groeiende en daarmee ook de verkeersdrukte rondom
de school. Het aantal parkeerplaatsen dichtbij is niet meer genoeg. We doen dan het verzoek
om de auto wat verderweg te parkeren en niet op de inritten van de bewoners rondom de
school.
Twee weken geleden is een ouder(bijna) geraakt door een auto die achteruit vanuit een inrit
wegreed.
We doen dan ook een beroep op eenieders verantwoordelijkheid om mede zorg te dragen voor
de veiligheid van alle kinderen en de ouders.

1

Typetuin
Er zijn nieuwe afspraken gemaakt tussen de Typetuin en Stichting Veldvest. Deze afspraken
gelden voor de naschoolse groepscursus die we in maart 2018 zullen starten en lopen in ieder
geval tot 2020.
We vinden het ontzettend fijn dat we hierdoor deze naschoolse typecursus kunnen aanbieden
voor het vaste tarief van €145 per leerling. In een eerder stadium zijn er hogere cursusprijzen
en vroegboekkortingen gecommuniceerd met de scholen en de ouders. Deze komen echter
hierbij te vervallen. De Typetuin zal zelf de ouders benaderen die een hoger tarief voor de
cursus hebben betaald en het verschil aan ze terugstorten.
De typelessen zijn voor de leerlingengroep 6 t/m 8.

CARNAVAL
Vrijdagochtend 9 februari a.s. is het weer zover.
We vieren carnaval op de Sint Jan Baptist! We blijven die ochtend op school, waar de
kinderen deelnemen aan diverse workshops. De ochtend sluiten we af met een gezellige
activiteit met de groep in de klas. We lopen dit jaar geen optocht door Oerle.
Nog een paar belangrijke zaken:
-

Alle kinderen worden om 8.30u (verkleed) op school verwacht.
Kinderen mogen geen speelgoedwapens meenemen!
Geen confetti en serpentines (uit een spuitbusje)!
Wij wensen jullie alvast allemaal een heel fijne carnaval! ALAAF!!!

SCHOOLSPORT
In de loop van het jaar vinden verscheidene sportactiviteiten plaats, zoals korfbal, handbal en
voetbal. Voor de evenementen die buiten schooltijd plaatsvinden is de deelname natuurlijk
vrijwillig. De school is hier niet voor verantwoordelijk. Voor de begeleiding wordt dan ook een
beroep gedaan op ouders.
De St. Jan Baptist doet elk jaar mee aan de volgende toernooien:
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Schoolhandbal op zondag 8 april: inschrijven uiterlijk 21 februari
H.V. Achilles’95 organiseert het schoolhandbaltoernooi. Het toernooi zal van 12.00 uur tot
17.00 uur plaatsvinden in Sportcomplex de Heiberg. Om de dag niet alleen leuk, maar ook
leerzaam te maken beginnen we met een gezamenlijke warming-up en training. Dit doen we
ook samen met kinderen van handbalverenigingen. Daarna zullen de wedstrijden gaan
plaatsvinden.
Wil je zelf een team samenstellen, dat kan. Een team bestaat uit 5 spelers ( i.p.v. 7) en 1
begeleider.

Schoolkorfbal op zaterdag 21 april: inschrijven uiterlijk 21 februari
Het toernooi zal plaatsvinden op het SDO-veld aan de Rapportstraat in Veldhoven. Het
toernooi zal rond 12:00 beginnen en rond 17:00 uur eindigen. Om 18:30 uur is er een
spetterende afsluitende disco voor alle kinderen die mee hebben gedaan.
Het schoolkorfbaltoernooi is voor alle kinderen vanaf groep 3 tot en met groep 8. De teams
van groep 3,4 en 5 moeten uit minimaal 4 kinderen bestaan en de teams van groep 6,7 en 8
uit minimaal 8 kinderen. U kunt zich opgeven als begeleider van een team.
Alle kinderen van groep 3 t/m 8 die meedoen aan het schoolkorfbaltoernooi mogen vooraf aan
het toernooi 2x komen trainen.
Deze trainingen zijn op zaterdag 14 april van 10:30 uur tot 12:00 uur, en op woensdag 18 april
van 18:00 uur tot 19:15 uur.
Dit jaar zal er tijdens het schoolkorfbal van SDO ook weer gelegenheid zijn voor de kinderen
uit groep 1 en 2 om mee te doen met deze dag. De kinderen kunnen allerlei spellen doen. Het
gaat hier om tikspelletjes, estafettes, balvaardigheid, mikken op korven en dergelijke. Per 8
kinderen is er 1 begeleider nodig.

Schoolvoetbal Marvilde in de maand april: inschrijven uiterlijk 21 maart
Schoolvoetbaltoernooi voor gr. 3 t/m 8
Marvilde organiseert jaarlijks het voetbaltoernooi.
De planning voor dit jaar is:
- Woensdagmiddag 4 april a.s. (vanaf 15:30u. tot ongeveer 18:30u.): Groep 3+4 (7 tegen 7)
- Woensdagmiddag 11 april a.s. (vanaf 15:30u. tot ongeveer 19:00u.): Groep 5+6 Meisjes (7
tegen 7) en Jongens (7 tegen 7)
- Woensdagmiddag 25 april a.s. (vanaf 15:30u. tot ongeveer 19:30u.): Groep 7+8 Meisjes (7
tegen 7) en Jongens (11 tegen 11)
Voor elk team is ook een begeleider nodig.
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De winnaars van de categorieën 5+6 en 7+8 (zowel Jongens als Meisjes) gaan naar de
Regionale Schoolvoetbalkampioenschappen.
Mogelijk dat deze ook bij Marvilde zal worden gehouden. Deze staan gepland op woensdag
16 mei.
De winnaars van de Regionale Kampioenschappen gaan door naar de District (NoordBrabant) Schoolvoetbalkampioenschappen; woensdag 6 juni.
En de winnaars daarvan gaan naar de Landelijke Schoolvoetbalkampioenschappen
in Zeist(20 juni).
Wil je je opgeven voor één of meerdere sportactiviteiten, kom je aanmeldformulier ophalen in
groep 3 bij juffrouw Esther (ma, di en vrij)

Agenda:
9 februari
- 12 februari
5 maart

carnaval op school
carnavalsvakantie (t/m 16 februari)
studiedag

Bijlage:
- Brief typetuin
- Biebbabbel
- Zwemmen
- Oerse Braderie (april)
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