nieuwsbrief 15 - week 13
Inloop
De laatste weken zijn er geregeld leerlingen, met name uit de bovenbouw, eerder dan 8.15
uur op het schoolplein. Op dat moment is er nog geen surveillant buiten.
Wanneer het regenachtig of koud weer is, is het niet de bedoeling dat leerlingen binnen
wachten tot de bel gaat. De inloop is vanaf 8.20 uur en wordt bij slecht weer niet vervroegd.
We willen dan ook verzoeken om de leerlingen niet te vroeg naar school te laten gaan.

Parro
Van een aantal ouders kregen we de vraag naar een Parro koppel-code.
Maar wat is Parro precies?:

Parro is een website / een app op je telefoon waarmee de leerkracht alle belangrijke en leuke
informatie bij de hand heeft van zijn/haar leerlingen, verzameld in één applicatie d.m.v. een
directe koppeling met ParnasSys.
Op dit moment zitten we in een testfase, het is nog niet zeker of de Parro app ook
daadwerkelijk gebruikt gaat worden op school. Een aantal leerkrachten proberen deze uit.
Mocht de leerkracht(en) van uw kind de app uitproberen, wordt u door de leerkracht hiervoor
uitgenodigd via de mail.

Nieuws van de schoolraad
Om iedereen mee te nemen en te informeren over de onderwerpen besproken in de
schoolraad, een kort impressiestukje. Op 28 februari 2018 kwamen de volgende onderwerpen
aan bod:
 Schooltijden: instemming nieuwe schooltijden per nieuwe schooljaar. Een zorgvuldig
traject is gevolgd met raadpleging van alle ouders. Inmiddels is iedereen hierover
geïnformeerd. Met dank aan iedereen die inbreng heeft geleverd en de voorbereidingen
heeft verzorgd!
 Informatiemarkt acties: er zijn financiële middelen beschikbaar om het schoolplein aan
te kleden. Dit verzoek is meerdere malen ter sprake gekomen tijdens de eerder
gehouden informatiemarkt. De schoolraad gaat in overleg met het schoolteam en
gebruikers aan de slag met een plan van aanpak.
 Schoolklimaat: op dit moment staat identiteit centraal. Dit wordt vormgegeven binnen
het identiteit project. Kernwaarden van dit project zijn: plezier, veiligheid en
sportiviteit. Het project wordt integraal opgepakt en ondersteund door de Brede
School. De Brede School start met buitenspelen.
 Nieuwe website: de school krijgt een nieuwe website. Op dit moment is men nog druk
bezig met de inhoud hiervan.
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Volgende vergadering: maandag 16 april
Idee, suggestie voor de schoolraad? Neem contact op met een vertegenwoordiger. Of stop je
idee in de ideeën box. Deze box vind je bij de vooringang van school. Je ontvangt altijd een
terugkoppeling!
Leden schoolraad:
Dirk Goossens, Judith de Hoog, Marc Schilleman, Henrik Snijders, Patricia Rooijackers, Werner
Tornij, Carla Gijbels, Bas Koolen en vanuit het schoolteam: Maria Veenvliet, Karen van Lieshout
en Rita van der lee.
Data volgende vergaderingen:
donderdag 24 mei, woensdag 20 juni.
Lezing in Bibliotheek te Veldhoven:

Yvonne Evers van Uniek Kindercoaching en Wim Bouman van Kernvisiemethode houden op
woensdag 28 maart (vanavond) een voorlichtingsavond over dyslexie en aanverwante
leerproblemen in Veldhoven. Mocht u meer informatie willen of u aan willen melden, kunt u op
de volgende link klikken: https://www.bibliotheekveldhoven.nl/actueel/agenda/kennismakersdyslexie-leerproblemen.html

Nieuwsbrief op woensdag
De nieuwsbrief zal voortaan op woensdag worden verstuurd, in plaats van op donderdag.

Oproep voor hulpouders:
Rectificatie: In de uitnodiging die de kinderen mee hebben gekregen stond dat
Koningsspelen op vrijdag 21 april plaats vinden. Dat zal echter vrijdag 20 april moeten zijn.
Excuses voor de verwarring.
De werkgroep van de Koningsspelen is al volop bezig met voorbereidingen voor deze speciale
dag op vrijdag 20 april. Om dat te kunnen realiseren, hebben we veel (min. 30) hulpouders
nodig. De bedoeling is dat er twee ouders bij een spelletje zitten, leggen de spelregels uit,
begeleiden het spel en vullen de scoringsformulier in. Voor deze gezellige dag kunt u zich
opgeven bij: Spelendag-SintJanBaptist@outlook.com

Agenda:
2 april
- 20 april
- 27 april

2e Paasdag, alle leerlingen vrij
Koningsspelen op school
Koningsdag, meivakantie (t/m 11 mei)

Volgende schoolraadvergadering: 16 april om 20.00 uur
Bijlagen:
- Flyer zwembad Den Ekkerman
- GMR ouder
- Oerse braderie
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