nieuwsbrief 14 - week 11
Reminder Oudertevredenheidspeiling
Beste ouders,
Donderdag 1 maart heeft u de mail ontvangen met daarin de aankondiging van de
Oudertevredenheidspeiling. Maandag 5 maart heeft u de mail ontvangen met daarin het
verzoek om de enquête in te vullen, de link en gebruikersnaam.
Van elk gezin is één link naar de vragenlijst zichtbaar via het ouderportaal van de
hoofdverzorger. De enquête kan dus maar door 1 ouder ingevuld worden.
De vragenlijst kan ingevuld worden tot 23 maart 2018.
Mocht u niet kunnen inloggen of de vragenlijst niet kunnen vinden, dan kunt u dit laten weten
via sintjanbaptist@veldvest.nl of binnenlopen op maandag, dinsdag of woensdagochtend bij
Julia van der Muuren, administratief medewerkster.
Bij voorbaat, hartelijk dank.

Bericht namens Stichting Veldvest
De lente is begonnen. Dat betekent niet alleen dat het aangenamer weer wordt, maar tevens
dat de piek van het ziekteverzuim gaat afnemen. Een goed moment om terug te kijken hoe de
scholen dit in de afgelopen periode hebben opgevangen.
We weten dat er in ieder geval geen groepen naar huis zijn gestuurd.
Er is door de teams alles aan gedaan om dit te voorkomen.
 Groepen zijn verdeeld binnen de school.
 Collega’s hebben meer dagen gewerkt dan normaal.
 Geplande ambulante tijden zijn ingezet voor de groepen.
 Directeuren hebben groepen opgevangen.
 Nummereen heeft zijn best gedaan om pedagogische medewerkers toe te voegen en
zullen dit blijven doen als we hierom vragen.
 Ook Korein is bereid gevonden om in de komende tijd een bijdrage te leveren door het
toevoegen van hun personeel aan de school bij ziekte en gebrek aan vervangers.
Al met al een fantastische prestatie in een periode waarin de schaarste van leerkrachten het
meest voelbaar is.
Een groot compliment aan alle medewerkers die hiervoor gezorgd hebben is hierbij op zijn
plaats.
Namens het bestuur van Veldvest.
Niek Coelen
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Britse verhalenvertelster
Aanstaande woensdag, 21 maart, zal er op school een Britse verhalenvertelster langskomen.
Haar naam is Nell Phoenix en ze heeft al honderden verhalen verteld aan duizenden
schoolkinderen tussen de 3 en 19 jaar. Met haar verhalen wil ze mensen/kinderen
verwonderen en hen aan het lachen te maken.
Nell reist naar alle delen van het Verenigd Koninkrijk en naar verre plaatsen om verhalen te
delen met doelgroepen van alle leeftijden. En nu dus ook op de St. Jan Baptist!
Nell zal bij iedere groep een verhaal komen vertellen. We zijn hier erg benieuwd naar.
Buiten spelen
Hallo, mijn naam is Manon van der Kroft, ik ben 18 jaar en volg de
opleiding Summa sport en bewegen. Momenteel zit ik in mijn examen
jaar. Zelf ben ik erg sportief, maar vind het ook onwijs leuk om
kinderen te laten bewegen. Vanaf donderdag 22 maart ga ik bij de
Sint Jan Baptist beginnen, maar wat kom ik nu eigenlijk doen?
Kinderen vinden het vaak moeilijk om zich in de pauzes te
vermaken. Ze kunnen zich na een tijdje gaan vervelen en tijdens de
korte pauze is er geen mogelijkheid tot gebruik van materiaal, wat
lastig is. Maar ik ga proberen dit probleem op te lossen. Samen met
de kinderen ga ik de eerste weken samen buiten spelletjes spelen,
zodat ze zien dat je veel meer buiten kunt doen, ook zonder
materiaal. Na een aantal weken ga ik met de kinderen zelf nieuwe
spelletjes bedenken die ze buiten kunnen doen. Ik heb er heel veel
zin in en hoop de kinderen natuurlijk ook! Tot donderdag.
Groetjes,
Manon van der Kroft

Agenda:
2 april
- 20 april
- 27 april
- 27 april

2e Paasdag
Koningsspelen
Koningsdag
meivakantie

Volgende Schoolraad vergadering: maandag 16 april, om 20:00 uur
Bijlagen:
- Flyer ‘kick-off van het project Sjors Sportief’
- Paaseieren zoeken, Stichting Jeugdbelangen Oerle
- Zwerfvuilactie in Oerle
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