nieuwsbrief 1 - week 35
Beste ouders/verzorgers,
Het schooljaar 2017-2018 is van start gegaan! Maandag zijn we vol enthousiasme begonnen
aan dit nieuwe schooljaar. Goed om iedereen weer terug te zien, na een hopelijk heerlijke
vakantie.
Een goed begin is het halve werk. Vandaar ook dat we de eerste weken extra investeren op de
groepsvorming d.m.v. het project ‘Iedereen hoort erbij’.
We hebben het voornemen er een prachtig jaar van te maken. Dat doen we graag in
samenwerking met jullie, dus graag tot ziens binnen onze school.
Vanaf deze week verwelkomen wij 3 nieuwe collega’s op onze school.
In groep 1/2A zijn Mariëlle van Heugten en Femke van der Bijl begonnen. Karen van Lieshout
is gestart als locatieleider en intern begeleider.
Wij wensen ze allen een prettig schooljaar toe.
Team St. Jan Baptist

Straatrace Koers van Obers 30 september 2017
De Koers van Obers bestaat 50 jaar! Reden voor een groot dorpsfeest.
Op zaterdag 30 september wordt er voor alle leerlingen van de basisschool een straatrace
georganiseerd. De kinderen leggen met een zelf versierd, niet gemotoriseerd voertuig (denk
aan een step, skateboard, fiets, skelter, trapauto, poppenwagen, kruiwagen, etc.) een
parcours af. Er is voor elke deelnemer een oorkonde en er zijn twee categorieën waar een
trofee in te winnen valt; snelheid en creativiteit.
Je kunt je kind inschrijven door het inschrijfformulier. Voor wanneer en bij wie je dit kunt
inleveren, staat op het formulier. Het formulier zit als bijlage bij deze nieuwsbrief, maar wordt
vrijdag ook nog uitgedeeld in alle klassen.
We hopen op veel inschrijvingen zodat we er voor en met de kinderen een fijne dag van
kunnen maken!
De werkgroep ‘ Straatrace’.

Schoolgids
Als bijlage treft u bij deze nieuwsbrief de schoolgids voor het schooljaar 2017-2018 aan. Deze
staat ook op de website van onze school (www.sintjanbaptist.nl).
De jaarkalender kunt u ook raadplegen via het ouderportaal van ParnasSys.
A.s. maandag is de eerste studiedag. Alle leerlingen zijn op deze dag vrij.
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Registeren en aanmelden TSO

Beste ouders,
Het nieuwe schooljaar is weer begonnen en zoals vele van jullie weten gaat het
aanmelden voor de TSO digitaal.
Aan het einde van vorig schooljaar is iedere ouder vriendelijk verzocht om zich te
registreren en zijn/haar kinderen aan te melden voor de vaste dagen maar ook
incidenteel voor 10.00 uur die dag.
Nu hebben we inmiddels 2 dagen op deze wijze gewerkt maar toch blijkt dat
merendeel van de ouders zich nog niet hebben geregistreerd en hun kinderen hebben
aangemeld terwijl het toch veel vaste dagen betreft.
Wanneer je niet zeker bent van de vaste dagen dan kan je deze ook op de dag van
TSO zelf invullen want wanneer uw kind op een vaste dag staat opgegeven en toch
naar huis gaat krijgen wij als TSO-ouder geen bericht van.
Daardoor kan het gebeuren dat er op dat moment te veel TSO-ouders aanwezig zijn.
In de bijlage zullen we nogmaals de informatie toevoegen zodat u kunt lezen hoe er
aangemeld kan worden.
! Let op: het aanmelden gaat uitsluitend op een vaste pc of laptop en niet op een
smartphone. Wanneer er vragen zijn of het lukt niet laat het via de mail weten via
K.vanliesthout@veldvest.nl en zij zal dit doorsturen aan de TSO-ouders.
Alvast bedankt.
Namens de TSO ouders

Schoolreisje 26 september
Zoals eerder aangegeven in de nieuwsbrief gaan we met de hele school dinsdag 26 september
met de bus op schoolreisje. We vertrekken ’s morgens om 8.45u en zijn ronde 16.15 weer
terug op school. Uiteraard zijn wij voor die dag op zoek naar hulpouders voor de groepen 1
t/m 6, die een groepje willen begeleiden gedurende de dag. U kunt zich hiervoor via de mail
aanmelden bij Ans a.vanalst@veldvest.nl en bij Rachel r.melisse@veldvest.nl
Bij teveel aanmeldingen zal er geloot worden. In een volgende nieuwsbrief zal er meer
informatie volgen over het verloop van de dag en de bestemming. Wij hopen op een leuke en
gezellige dag!
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Gymlessen
Volgende week dinsdag starten de gymlessen in Den Ekkerman weer.
Vergeet de gymtassen niet…
Gymrooster;
Groep 7 en 8:
Groep 5-6:
Groep 3-4:

maandagmiddag
dinsdagmiddag
dinsdagmiddag

Let op!
A.s. maandag zijn er geen gymlessen i.v.m. de studiedag.

Agenda:
- 4 september:
- 12 september:
- 25 september:
- 26 september:
- 4 oktober:
- 5 oktober:
- 13 oktober:
- 16 oktober:

studiedag
1e schoolraadvergadering/ mr
informatiemarkt 18.00-19.30u
schoolreis Toverland
studieochtend
start Kinderboekenweek
workshopdag Kinderboekenweek
Herfstvakantie

Vakanties

Data

Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
2e Paasdag
Meivakantie
Hemelvaart
2e Pinksterdag
Zomervakantie

Maandag 16 oktober t/m vrijdag 20 oktober 2017
Maandag 25 december 2017 t/m vrijdag 5 januari 2018
Maandag 12 februari 2018 t/m vrijdag 16 februari 2018
Maandag 2 april 2018
Vrijdag 27 april 2018 t/m vrijdag 11 mei 2018
Donderdag 10 mei 2018 en vrijdag 11 mei 2018 (meivakantie)
Maandag 21 mei 2018
Maandag 9 juli 2018 t/m vrijdag 17 augustus 2018

STUDIEDAGEN / VRIJE DAGEN
Naast de vakanties is er een aantal studiedagen gepland. Op deze dagen zijn alle kinderen vrij.
Dag
Datum
Reden
Dag
Maandag
Woensdag
Woensdag
Vrijdag
Maandag
Maandag
Vrijdag

4 september 2017
4 oktober 2017
6 december 2017
19 januari 2018
5 maart 2018
25 juni 2018
6 juli 2018

Studiedag
Studiedag
Studiedag
Studiedag
Studiedag
Studiedag
Calamiteiten dag*

Hele
Hele
Hele
Hele
Hele
Hele
Hele

dag
dag
dag
dag
dag
dag
dag

Groep
Alle
Alle
Alle
Alle
Alle
Alle
Alle

groepen
groepen
groepen
groepen
groepen
groepen
groepen

* Calamiteiten dag
De calamiteiten dag is gepland op vrijdag 6 juli 2018. Dit is een vrije dag voor de kinderen, indien zich
in het schooljaar geen calamiteit heeft voorgedaan. Mocht dit wel het geval zijn geweest, komen alle
kinderen deze dag naar school volgens de reguliere schooltijden. Verzuim op deze dag wordt gemeld bij
de leerplichtambtenaar van de Gemeente Veldhoven.
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Bijlagen:
- Schoolgids 2016-2017
- Informatie over MIJN TSO (herinnering)
- Flyer opening kermis
- Flyer informatiemarkt bs Sint Jan baptist
- Flyer aanbod Brede School Veldhoven
- Flyer Brabants Stripspektakel 2-3 september 2017
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