nieuwsbrief - week 41
PEUTERKIJKMIDDAG BREDE SCHOOL St. Jan Baptist
Op woensdagmiddag 8 november aanstaande 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 en 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.
Tijdens deze middag kunt u uw kind ook inschrijven. Door in een zo
vroeg mogelijk stadium zicht te krijgen op het aantal nieuwe kinderen
op onze Brede School kunnen wij hierop anticiperen bij de formatie
van de groepen.
Wij hopen op een grote opkomst!
Team BS St. Jan Baptist

Afsluiten van de judolessen met een judo-clinic
Op woensdag 8 november om 10.15u is de eindclinic van de judo-lessen van groep 3-4-5
in sporthal ‘Den Ekkerman’.
De afsluiting duurt tot 11.00u. Ouders, opa’s en oma’s zijn hierbij van harte welkom ! Voor het
vervoer naar de sporthal willen we vragen of er ouders zijn die met ons mee willen rijden, we
willen graag om 9.45u vertrekken op school. Graag opgeven via de mail:
d.beckers@veldvest.nl of a.vanalst@veldvest.nl
Alvast bedankt!
Dana en Ans

FIJNE VAKANTIE
Management Team, team en kinderen van BS St. Jan Baptist wensen u een fijne
herfstvakantie!
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13 oktober:
16 oktober:
24 oktober:
8 november :
13 november:
14 november:

workshopdag Kinderboekenweek
Herfstvakantie
Schoolraadvergadering
kijkmiddag
voor nieuwe leerlingen
open ochtend voor nieuwe leerlingen
open middag voor nieuwe leerlingen

Bijlagen:
- Informatie GGD over bedplassen
- Flyer Brede School Veldhoven
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