nieuwsbrief 9 - week 50
Oudervereniging
Na een sfeervolle Sinterklaastijd is de school alweer omgetoverd in Kerstsfeer. Fijn om te zien
dat er ouders zijn die ons hierbij ondersteunen.
Oudervereniging, bedankt voor het versieren.
Kerstworkshops
Afgelopen woensdag hebben we weer een gezellige workshopochtend gehad. Er is gedanst,
gekookt en gebakken, er zijn kerststukjes gemaakt en tal van andere mooie versieringen en
knutselwerken zijn mee naar huis gegaan. We hebben weer heel wat talenten de kans
gegeven.
Heel hartelijk dan aan alle (groot)ouders voor hun hulp en inzet.
Een speciaal dank je wel aan DéDé dansballet en eetcafé De kers die geheel belangeloos hier
aan meegewerkt hebben.

Nieuwe collega’s op Sint Jan Baptist
Hallo allemaal,
Aangezien ik nieuw ben hier op school zal ik me even voorstellen.
Mijn naam is Anneke Sprengers. Ik ben 28 jaar en woon in
Valkenswaard. In mijn vrije tijd vind ik het leuk om te fitnessen, te
wandelen, en leuke dingen te doen met mijn vriend en mijn vrienden.
Op maandag, dinsdag en woensdagochtend ben ik werkzaam bij een
kinderdagverblijf in Eindhoven.
Op donderdag en vrijdag heb ik verschillende vervangingen gedaan bij
veel verschillende scholen. Nu sta ik in groep 1/2A en vervang ik juf
Femke. Ik heb heel veel zin om samen met juf Marielle bij de kleuters te
werken.
Mocht u nog vragen hebben of meer willen weten, kom gerust even
langs.
Groetjes, Anneke Sprengers
Hallo allemaal,
Misschien dat de meesten mij het afgelopen schooljaar al hebben gezien op de Baptist, maar ik
zal me nog even voorstellen.
Ik ben Esther Sleddens. Ik ben 47 jaar en woon samen met mijn man
en kinderen op een boerderij in het buitengebied van Bergeijk. Op de
dagen dat ik niet op de Baptist ben, help ik mee op de boerderij, ga ik
het bos in met de hond, tennis ik en vind ik het leuk om gezellige dingen
doen met mijn familie en vrienden.
Al jaren heb ik op heel veel verschillende scholen in de Kempen gewerkt
als vervangster. Het afgelopen schooljaar heb ik met veel plezier in
groep 5/6 van de Baptist vervangen. En nu mag ik juf Danny opvolgen.
Ik heb er enorm veel zin in om samen met juf Dana en de kinderen in
groep 3 te werken. Het is fijn om weer terug op de Baptist te zijn! Mocht
u nog vragen hebben of iets meer van me willen weten, loop gerust even binnen.
Groetjes, Esther Sleddens
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Beste kinderen en ouders van Bs St Jan Baptist,
Ik wil me graag aan jullie voorstellen. Ik ben Paula Rijkers, 33 jaar en
ik woon samen met mijn vriend Patrick in Veldhoven. In mijn vrije tijd
vind ik het heerlijk om lekker in de bossen te wandelen, creatief bezig
te zijn, een weekendje weg te gaan en daarnaast regelmatig met
familie en vrienden af te spreken.
Sinds vorige week ben ik aan het re-integreren op de St. Jan Baptist.
Inmiddels is bekend dat ik in groep 7/8 mag ondersteunen. Ik heb er
veel zin in om de kanjers van groep 7/8 beter te leren kennen en te
ondersteunen in de klas.
Groetjes juf Paula
Afscheid juf Danny
Volgende week is de laatste week dat juf Danny op de Baptist werkt.
Uiteraard zullen we haar enorm gaan missen.
We wensen haar het allerbeste en veel plezier op haar nieuwe werkplek!
Volgende week neemt het team afscheid van juf Danny.

Sponsoring drinkpakjes
Via een ouder van een leerling uit groep 1/2 hebben we vele drinkpakjes gekregen.
Deze Wicky’s, water met fruitsmaakje, mogen de leerlingen uitproberen.
Tijdens bijzondere momenten, zoals Sinterklaas, juffendag etc., delen we deze uit aan de
leerlingen. Uiteraard danken we de ouder en het bedrijf voor deze sponsoring!
Schoolraad
Om iedereen mee te nemen en te informeren over de onderwerpen besproken in de
schoolraad, een kort impressiestukje.
Op 22 november 2017 kwamen de volgende onderwerpen aan bod:
 Website: op dit moment wordt de website van de school geactualiseerd.
 Schooltijden: in januari 2018 wordt een nieuwe peiling gehouden. Over een continurooster
of schooltijden behouden zoals het nu geregeld is.
 Informatiemarkt: inmiddels zijn onderwerpen (output onderwerpen op geeltjes, tijdens
informatiemarkt) geclusterd. Er is ook al een start gemaakt met enkele onderwerpen, met
dank aan de inbreng van ouders en niet te vergeten de kinderen. Denk bijv. aan de Kerst
workshops op 13 december. Terugkoppeling richting ouders vindt nog plaats zodat helder is
wat er met alle input is gedaan.
 Kennismaking nieuwe ouders: goed om nu er zoveel nieuwe leerlingen bijkomen een ‘op de
koffie’ moment voor ouders aan te bieden. Even kort welkom heten en informeren. Ook een
afvaardiging van de schoolraad zal bij deze momenten aanschuiven.
 Sponsoring: dit onderwerp is een vast agendapunt. Het zou mooi zijn om prominente
bedrijven te benaderen en samen te bekijken wat ze kunnen betekenen voor school en vooral
de leerlingen kunnen bieden. Dit is in gang gezet.
De volgende vergadering is op 9 januari 2017.
Groetjes,
Schoolraad St. Jan Baptist
Leden schoolraad
Dirk Goossens, Marc Schilleman, Judith de Hoog, Henrik Snijders, Patricia Rooijackers,
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Werner Tornij, Sanne Allach, Carla Gijbels, Bas Koolen en vanuit het schoolteam:
Maria Veenvliet, Karen van Lieshout en Rita van der Lee.

Agenda:
- 21 december:
- 22 december:
8 januari:
- 12 januari:
- 19 januari:

Kerstviering
12.15 uur begin Kerstvakantie
weer naar school
juffendag (meer informatie nog)
studieochtend , alle leerlingen vrij

Bijlage:
- Info brief ‘Zwemmen Den Ekkerman’
- Flyer ‘Snerttocht 2018’
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