nieuwsbrief 6 - week 44
Schoolontbijt op 8 november
Op woensdagochtend 8 november is het Nationaal schoolontbijt. De bijna 3.000 basisscholen
in het hele land worden van gezonde ontbijtjes voorzien, dankzij de hulp van verschillende
supermarkten.
Alle kinderen ontbijten die ochtend om 8.30 uur op school. De Coöp in Wintelre verzorgt het
ontbijt voor de leerlingen van onze school!

Muzikaal optreden groep 6
Op dinsdagavond 14 november is de uitvoering van de Blaasbende (groep 6). Deze vindt
plaats in D’Ouw school. De tijd volgt nog. Uiteraard hopen we vele ouders te mogen
begroeten!

Terugblik workshops
Vrijdag de dertiende hebben, heel toepasselijk, de workshops plaatsgevonden in het
thema van de kinderboekenweek ‘Gruwelijk eng’. Alle kinderen op school hebben
verschillende workshops kunnen volgen. Van een coole drumles naar een
ontspannende yogales. Er zijn enge soepjes, mummies en volop monsters gemaakt in
de school. Zelfs buiten renden er spookjes rond tijdens een tikspel. Ook is er volop
geëxperimenteerd met verschillende materialen en het lokaal van groep 6 was
omgetoverd tot een stoer technieklokaal waar een zenuwspiraal werd gemaakt.
Deze workshops hebben we niet kunnen doen zonder de hulp van alle ouders en
kennissen die er voor ons waren. Hartelijk dank voor jullie inzet! Ook de Kers willen wij
hartelijk danken voor hun gastvrijheid.

Vooruitblik Kerst workshops
Op woensdag 13 december willen we een Kerst workshop ochtend houden.
Via deze weg vragen we ouders die deze ochtend kunnen komen helpen, een leuk idee
voor een workshop hebben, of materialen aan kunnen leveren om zich alvast aan te
melden bij r.vanderlee@veldvest.nl .

Nieuws vanuit de schoolraad
Om iedereen mee te nemen en te informeren over de onderwerpen besproken in de schoolraad,
een kort impressiestukje.
Op 24 oktober 2017 kwamen de volgende onderwerpen aan bod:
 introductie oudervereniging: wie zijn ze en wat doen ze precies? Het zijn stille drijvende
krachten. Daarom was Jane namens de schoolraad aanwezig om te vertellen over de
ondersteuning en acties die vanuit de oudervereniging ontstaan en georganiseerd worden. Zo
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zijn ze actief tijdens de juffendag, Koningsspelen, Kerst en Sinterklaas activiteiten/ en
aankleding ervan. Gelukkig mag de oudervereniging altijd rekenen op helpende handjes. Ook
voor de activiteiten dit schooljaar komen er weer oproepen. Het zou geweldig zijn wanneer er
weer gerekend mag worden op hulp zodat de kinderen samen weer leuke activiteiten mogen
beleven! Leden oudervereniging: Sanne Schippers, Maurice Verdaat, Marc Snelders, Marielle de
Bar, Kimberly Keeris, Ans van Alst, Jane Vos, Heidi van der Mierden, Corine Goossens, Angela
van Gemert, Anita van Geels, Monique Zwijgers.
 Infobijeenkomst september: deze bijeenkomst heeft de schoolraad onderwerpen opgehaald,
tips en tops, vragen en wensen. Deze komen 22 november aan bod en zijn inmiddels
geclusterd. Bedankt voor ieders inbreng! Verder is de bijeenkomst zelf geëvalueerd. De opzet
(niet luisteren, maar interactief de klassen bezoeken) blijft zeker gehandhaafd. Er mag nog
duidelijk naar voren komen dat ouders (en opa’s / oma’s) ook andere klaslokalen mogen
bezoeken (niet alleen de klas van hun eigen kind(eren).
 In de rondvraag kwamen de volgende onderwerpen aan bod: vanuit handhaving gemeente
zijn de afgelopen tijd regelmatig controles op de verkeersveiligheid. Parkeren komt ook in de
nieuwsbrief nog aan bod (ook parkeren op plekken waar dit niet mag, halte schoolbus, oprit
woningen tegenover de school). Kleuters: veel papier mee naar huis van individuele werkjes.
Misschien leuk om ook de groepswerken (nog beter, want het gebeurt ook al) te laten zien.
Denk aan samen een groot kunstwerk maken of een (lego) bouwwerk met groepjes.
 De volgende vergadering is op 22 november 2017.
Groetjes,
Schoolraad St. Jan Baptist
Leden schoolraad
Dirk Goossens, Marc Schilleman, Judith de Hoog,
Henrik Snijders, Patricia Rooijackers, Werner Tornij,
Sanne Allach, Carla Gijbels, Bas Koolen en vanuit het
schoolteam: Maria Veenvliet, Karen van Lieshout en
Rita van der Lee.

Afscheid schoolraadlid Esther Buijs
Nationaal schoolontbijt
Volgende week woensdag 8 november gaan wij weer deelnemen aan het Nationaal
Schoolontbijt.
Aan dit landelijk evenement doen ruim een half miljoen leerlingen mee. Dit ontbijt wordt
georganiseerd om het belang van een goed, dagelijks ontbijt te onderstrepen.
Ook dit jaar worden er vanuit een milieubewuste overweging geen wegwerpbordjes, bestek en
bekers geleverd. Wij vragen u om uw kind voor die dag zelf een bordje, beker en
bestek mee te geven (graag voorzien van de naam van uw kind). Uw kind hoeft deze
dag dus thuis niet te ontbijten. Voor meer informatie kunt u de bijlage bij deze nieuwsbrief
bekijken.

Eindevenement schooljudo woensdag 8 november a.s. in sporthal Den Ekkerman
De clinics worden verzorgd door een Nederlands topjudoka. Tijdens de clinics mogen
ouders/verzorgers kijken vanaf de tribunes.
Planning:
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School:

Clinic 1

Clinic 2

Dick Bruna
Casimir
Berckacker
Sint Jan
Baptist
Eigenwijs
Rank

4x
1x
2x
1x
3x
2x

Brembocht

2x
2x

Meerhoef
Zeelsterhof

Clinic 3

2x

Op Dreef

3x

Tijdsplanning:
Cinic 1: 8:55 uur – 9:40 uur.
Aanwezig zijn om 8:30 uur – 8:40 uur
Clinic 2: 10:05 uur – 10:50 uur.
Aanwezig zijn om 9:35 uur – 9:50 uur
Clinic 3: 11:20 – 12:05 uur.
Aanwezig zijn om 10:50 - 11:05uur
Namens Roy Frederiks
Combinatiefunctionaris Sport, Brede school Veldhoven
Schoolfruit
Vanaf volgende week gaat het EU-Schoolfruit- en groenteprogramma van start.
Deze week hoort de school op welke 3 dagen dit geleverd zal gaan worden. Deze dagen zijn
helaas nog niet bekend. Wanneer dit bekend is, zullen we u uiteraard informeren.
Agenda:
8 november:
8 november:
- 13 november:
- 14 november:
- 14 november:
- 22 november:
- 28-29-30 november:
- 6 december:
- 13 december:
- 21 december:

peuterkijkmiddag
schoolontbijt
open ochtend nieuwe leerlingen
open middag nieuwe leerlingen
optreden Blaasbende (meer informatie volgt nog)
eerste rapport
rapportbesprekingen
studiedag, alle leerlingen vrij
kerstworkshops
kerstviering

Bijlage:
- Brief ouderbijdrage 2017-2018
- Nieuwsbrief Nationaal Schoolontbijt
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