nieuwsbrief 11 - week 4
Kijkmiddag op Brede School St. Jan Baptist
Op woensdagmiddag 31 januari 2018 van 13.30 uur tot 14.30 uur organiseert Brede School St.
Jan Baptist een kijkmiddag. Op deze middag zijn alle jonge kinderen en hun ouders, die een
kijkje willen komen nemen op de dagopvang en het peuterwerk van Nummereen of op BS St.
Jan Baptist, van harte welkom.
Deze middag is met name bedoeld voor ouders die zich oriënteren op een school voor hun
kind of op een plaats in de dagopvang of het peuterwerk van NummerEen. Terwijl de kinderen
mogen spelen in de groep van Nummereen of in een kleutergroep, kunnen de ouders zich op
informele wijze, onder het genot van een kopje koffie of thee, laten informeren over de gang
van zaken op Brede School St. Jan Baptist. Er is ook volop gelegenheid tot het stellen van
vragen.
Kinderen kunnen ingeschreven worden vanaf 2,5 jaar. Dit is fijn voor de planning en
schoolorganisatie.

Carnaval
Op vrijdagochtend 9 februari is het weer zover. We vieren carnaval op school. In deze ochtend
zullen alle kinderen deelnemen aan 3 verschillende workshops.
Helaas hebben we nog te weinig ouders om dit feest met workshops door te kunnen laten
gaan.
Vindt u het leuk om te komen helpen, meldt u zich dan zo snel mogelijk bij Mariëlle
(m.wijn@veldvest.nl ), Janneke (j.vandehuygevoort@veldvest.nl ) of Esther
(e.sleddens@veldvest.nl ).
Voor deze workshops zijn we nog op zoek naar kosteloos materiaal;
- Bierdopjes
- Wc-rollen / keukenrollen
- Pringles kokers
- Lege drinkblikjes (graag vooraf uitspoelen)
- Bierviltjes van karton
Mochten deze spullen nog ergens in de kast staan, dan zijn wij er heel erg blij mee. De spullen
kunnen ingeleverd worden bij de eigen leerkracht.
Werkgroep carnaval
Brigadierouders
Binnen de club van brigadierouders is er een ouder die momenteel op twee brigadiermomenten
heeft. Is er iemand of kent u iemand die op donderdagochtend zou willen brigadieren van
8.15 tot 8.30 uur? U kunt dit doorgeven aan de leerkracht, aan Karen of via de mail
www.sintjanbaptist.nl
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Nieuws van de schoolraad
Om iedereen mee te nemen en te informeren over de onderwerpen besproken in de schoolraad,
een kort impressiestukje.
Op 9 januari 2018 kwamen de volgende onderwerpen aan bod:
 Protocollen: er zijn 5 protocollen aanwezig (hierin staat informatie over o.a. pestgedrag / info
aan gescheiden ouders / telefoon gebruik). De protocollen zijn aanwezig en compleet. Wanneer
maatwerk nodig is, dan voorziet de school hierin. De documenten komen op de website van
school te staan.
 Schooltijden: in de week van 28 januari ontvangen ouders/verzorgers een enquête over de
schooltijden. Het is enorm belangrijk om te reageren zodat de uitkomst representatief is. De
schoolraad roept iedereen dan ook op om de vragenlijst in te vullen! Bij vragen zijn we
natuurlijk bereikbaar.
 Sponsoring: het team draagt een lijstje aan waar we als schoolraad mee aan de slag gaan.
Zo weten we wat nodig is en waar we op in kunnen spelen wanneer het om sponsoring gaat.
Op dit moment is al bekend dat waarde wordt gehecht aan een groener schoolplein. Binnenkort
meer!
 Informatie social media gebruik / online media: Bewustwording van de werking van sociale
media. Hoewel de ouders hierin verantwoordelijk zijn, is het onontkoombaar dat ook in de klas
leuke en minderleuke ervaringen worden besproken en gedeeld. Ga naar www.mediawijsheid.nl
en ontdek (samen met je kind) social media / online games. Praat erover en maak afspraken.
Begrijp wat de mogelijke gevolgen zijn van berichten op sociale media / urenlang gamen. Maak
afspraken over de manier waarop (met elkaar) wordt omgegaan met telefoons, apps, social
media en gamen.
 Sanne neemt afscheid. We bedanken haar voor haar inzet. Veel geluk in Israël!
!!!!Oproep aan alle ouders: vragen, een goed idee voor school, voor de klas waarin je kind zit?
Denk eens aan de ideeënbox. De box vind je bij de vooringang van school. Waar de bakfiets
altijd staat van de Kinderopvang. Laat een idee achter. Je ontvangt altijd terugkoppeling.
De volgende vergadering is op 28 februari 2018.
Groetjes,
Schoolraad St. Jan Baptist
Gekozen onderwerpen n.a.v. Informatiemarkt
N.a.v. de ingebrachte onderwerpen vanuit ouders en kinderen tijdens de Informatiemarkt ligt
de komende periode de focus op ‘Schoolplein en groen’.
Het schoolplein zal aangekleed worden met pleinstickers. De afmetingen van het schoolplein
zijn genoteerd en de pleinstickers zijn ondertussen uitgekozen. Ook wordt er een plan gemaakt
hoe meer ‘groen’ op het schoolplein op het schoolplein te realiseren.
Mocht u het leuk vinden om mee te denken of ideeën hebben t.a.v. meer groen op schoolplein
of u bent bereid te helpen wat betreft de uitvoering, bent u van harte uitgenodigd. U kunt dit
laten weten via www.sintjanbaptist.nl
We hopen dat de eerste stappen snel zichtbaar worden!
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Agenda:
- 31 januari
8 februari
9 februari
- 12 februari

peuterkijkmiddag
kijkmiddag voor nieuwe leerlingen
carnaval op school
carnavalsvakantie (t/m 16 februari)

Volgende schoolraadvergadering: 28 februari 2018

Bijlage:
- Info brief Oerle
- Biebbabbel
- Bijlage Typetuin

3

