nieuwsbrief - week 40
Nieuws van de schoolraad
Om iedereen mee te nemen en te informeren over de onderwerpen besproken in de
schoolraad, een kort impressiestukje.
Op 12 september 2017 kwamen de volgende onderwerpen aan bod:
 Afscheid Esther Buijs: Esther neemt na 9 jaar afscheid van de schoolraad. Ze wordt
bedankt voor haar jarenlange inzet. Haar kritische en opbouwende feedback voor het
team, ouders en uiteindelijk voor de kinderen van de school. Haar rol als voorzitter van
de schoolraad wordt overgenomen door Werner en Bas in duo functie.
 Voor de vakantie is een prioriteitenlijstje samengesteld. Op basis van deze
onderwerpen en input van de informatieavond 25 september worden de agenda’s van
de schoolraad gevuld voor het komende jaar.
 Sponsoring: de statuten / beleid worden geactualiseerd.
 In de rondvraag kwamen de volgende onderwerpen aan bod:
•
staking 5 oktober (de dag van de leerkracht). Achtervang is geregeld.
•
Ontruimingsplan: we oefenen regelmatig het ‘ontruimen’. Dit plan wordt ter
informatie gedeeld met leden van de schoolraad.
•
Rapport zonder eindgesprek/uitnodiging voor intake eindgesprek. Aandacht voor
mogelijkheid gesprek. Is altijd mogelijk!
•
Burgerschap: ouders laten vertellen over hun beroep toevoegen ouders laten
intekenen/opa en oma dag
•
Externe vertrouwens persoon Veldvest: actie om deze mevrouw uit te nodigen.
•
Koptelefoon: afspraken hierover verlopen altijd via de ouder(s)
•
Gymles groep 1-2: start week 3, bedoeling om wekelijks te gymmen.
•
Dorpse karakter van de school: vanuit de ouders de vraag om het team
betrokkenheid te laten tonen bij buitenschoolse activiteiten.
 De volgende vergadering is op 24 oktober 2017.
Groetjes,
Schoolraad St. Jan Baptist
Leden schoolraad
Esther Buijs, Dirk Goossens, Judith de Hoog, Henrik Snijders, Patricia Rooijackers,
Werner Tornij, Sanne Allach, Carla Gijbels, Marc Schilleman en Bas Koolen en vanuit het
schoolteam: Maria Veenvliet, Karen van Lieshout en Rita van der Lee.

Ontruimingsoefening
Op dinsdag 19 september werd er een geplande ontruimingsoefening gehouden.
Deze is prima verlopen.
Uiteraard hopen we dat we dat dit nooit nodig zal zijn. Maar mocht dit wel zo zijn, zijn de
leerlingen en leerkrachten voorbereid.
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Schoolreis Toverland
Het was een geslaagde dag! We boften met het weer en
het was erg rustig in Toverland.
Daardoor konden de leerlingen in veel attracties en
heerlijk spelen.
Alle hulpouders bedankt voor jullie inzet en hulp!

Verdere planning Sjors Creatief

2 oktober
24 oktober
1 november
6 november

- bekendmaking winnaars tekenwedstrijd
- uitdelen boekje Sjors Creatief
- kick off Sjors Creatief, met uitreiking prijzen tekenwedstrijd door wethouder
- start activiteiten Sjors creatief

Namens Sjors Creatief
Dringend gezocht naar overblijfouders
We zijn dringend op zoek naar twee nieuwe overblijfkrachten. Vanaf december zullen er twee
overblijfouders stoppen.
Mocht u belangstelling hebben of u kent iemand die dit leuk zou vinden (oma, opa, buurvrouw,
tante etc.) dan kunnen zij meer informatie krijgen via Monique Zwijgers
(TSO ouders, 06-37 17 96 69) of via Karen van Lieshout (locatieleider Baptist, 205 13 03)
Er zijn twee overblijfouders nodig op de maandagmiddag en nog een overblijfouder voor op
dinsdagmiddag en/ of donderdagmiddag.
Voor elk overblijfmoment onvangt de overblijfkracht een vergoeding.

Kinderboekenweek
Vandaag was het griezelig gezellig op school!
De groepen 1 t/m 5 mochten naar een theatervoorstelling
kijken in de speelzaal. Aan de groepen 6 t/m 8 werden
workshops gegeven. Dit alles werd verzorgd door
theatergezelschap de Bullenbak.
De kinderen (en leerkrachten) hebben genoten!
Op woensdag 11 oktober zal de schoolronde voor de
voorleeswedstrijd gehouden worden.
Vrijdag 13 oktober zijn de workshops op school. De kinderen mogen zelf aangeven welke
workshops ze graag willen volgen. De voorbereidingen hiervoor zijn in volle gang!
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Agenda:
- 4 oktober:
- 5 oktober:
- 13 oktober:
- 16 oktober:
- 24 oktober:

studieochtend (alle leerlingen vrij)
Landelijke stakingsdag, school is gesloten
workshopdag Kinderboekenweek
Herfstvakantie
Schoolraadvergadering

Bijlagen:
- Twee flyers namens de Bosbender Kids
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