nieuwsbrief 10 - week 2
Groei aantal leerlingen
Het aantal leerlingen op de St. Jan Baptist is sterk toegenomen.
Gezien de instroom in de kleutergroepen, de verwachte en onverwachte instroom heeft er
overleg met de stichting Veldvest plaatsgevonden over het starten van een derde
kleutergroep. Het resultaat van dit overleg is dat per 1 februari 2018 een derde kleutergroep
kan starten.
De derde kleutergroep zal gevormd worden met oudste kleuters. De jongste kleuters en
instromers zullen in hun huidige groep blijven, waar in de loop van het schooljaar nog meer
leerlingen bij in zullen stromen. De leerkrachten van groep 1-2 kunnen de oudste kleuters de
komende weken voorbereiden naar de komende wisseling. De nieuwe leerkrachten Wil
Vermeulen en Anneleen Mous zullen zich uiteraard komen voorstellen.
De ouders van de leerlingen in groep 1-2 zijn woensdag jl. op de hoogte gebracht, nadat
definitief was welke collega’s benoemd zijn in de vacature.
De derde kleutergroep zal komen in het voormalig handenarbeid lokaal naast NummerEen. De
komende weken zal in overleg met Nummereen besproken worden op welke wijze de interne
verhuizing vorm zal krijgen.
Zodra er meer nieuws beschikbaar is, brengen we u uiteraard op de hoogte.

Oproep brigadier
Vanaf maart ’18 zijn we op een zoek naar een ouder/ volwassene die iedere
maandag om 15.30 uur zou willen brigadieren?
Wie kan ons helpen en wil er mee zorg voor dragen dat de kinderen veilig kunnen
oversteken?
Mocht u of iemand in omgeving belangstelling hebben, kunt u dit aangeven via
sintjanbaptist@veldvest.nl

KIJKMIDDAG OP BREDE SCHOOL St. Jan Baptist
Op woensdagmiddag 31 januari 2018 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 of op BS 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
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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.
Kinderen kunnen ingeschreven worden vanaf 2,5 jaar. Dit is fijn voor de planning en
schoolorganisatie.

Agenda:
- 12 januari:
- 19 januari:
- 31 januari:
- 06 februari:
- 08 februari:
- 9 februari:
-

juffendag, van 17.30 tot 19.00 uur
studiedag, alle kinderen zijn vrij
Peuterkijkmiddag, van 13.30 uur tot 14.30 uur
open ochtend school (nieuwe ouders en leerlingen)
open middag school (nieuwe ouders en leerlingen)
Carnavalsviering

12 t/m 16 februari: Voorjaarsvakantie

Volgende sr vergadering: woensdag 28 februari 2018
Bijlage:
- brief ouders ‘Derde kleutergroep’
- Bosbender
- sportgala Veldhoven
- activiteiten Brede School
- uitnodiging Kliederkerk
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