extra Nieuwsbrief

Beste ouders,
Op 18 maart hebben we u het volgende bericht gestuurd omtrent de perikelen rondom de
gewenste uitbreiding van ons schoolgebouw.

Geachte ouders,
Met de nieuwbouw in Oerle is het leerlingenaantal groeiende op de Brede School St. Jan
Baptist. Deze ontwikkeling zet zich de komende jaren nog door. Samen met NummerEen
hebben wij het afgelopen jaar middels gesprekken met vertegenwoordigers van de gemeente
Veldhoven aangegeven dat de capaciteit van ons schoolgebouw niet voldoende ruimte biedt
om deze groei op te vangen.
De gemeente is verantwoordelijk voor de schoolgebouwen. Er wordt een nieuw IHP (integraal
huisvestingsplan) opgesteld door de gemeente Veldhoven, waarbij de stichting Veldvest de
belangen van de St. Jan Baptist vertegenwoordigd. Vooruitlopend op het nieuwe IHP is een
spoedaanvraag door de stichting Veldvest ingediend voor extra noodlokalen. De officiële
prognose van het leerlingenaantal wijst uit dat de komende 10 jaar extra ruimte noodzakelijk
is.
De ontwikkelingen rondom huisvesting zijn besproken met de schoolraad/ mr. Namens de
Dorpsvereniging Oerle en de schoolraad/ MR is een schrijven naar de gemeenteraad gestuurd
om de aanvraag te ondersteunen. 'Alle kinderen uit Oerle moeten in Oerle naar de opvang en
basisschool kunnen gaan.'
Morgen zal hierover in het Eindhovens Dagblad een artikel verschijnen.
Ondertussen gaan de gesprekken met de gemeente Veldhoven over de ontwikkelingen in
Oerle door en zullen we u op de hoogte houden mochten er nieuwe ontwikkelingen te melden
zijn.
Er zijn nieuwe ontwikkelingen te melden!
Alle oppositiepartijen hebben de huisvestingsproblematiek op de agenda van de
raadsvergadering gezet a.s. 23 april 2019. (zie bijlage)
De dorpsraad heeft om spreekrecht gevraagd en roepen via het onderstaande bericht ouders
en andere belangstellende op om naar de vergadering te komen.
Vanuit school zijn we blij met alle steun van de politieke partijen en de schoolraad, en
ondersteunen alle acties.
Helaas valt de raadsvergadering in de meivakantie en zijn er verschillende teamleden en de
directie op vakantie, maar hopen dat er zoveel mogelijk betrokken ouders de dorpsraad en de
politiek willen ondersteunen.
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Oproep van de Dorpsraad
Beste Leden,
Zoals jullie hebben kunnen lezen in het Eindhovens Dagblad en in de Koers van Oers staat
de capaciteitsproblematiek van onze basisschool Sint Jan Baptist op de agenda van de
komende oordeelsvormende vergadering. Namens de werkgroep van de DorpsVereniging
Oerle hebben wij spreekrecht aangevraagd. Wij beseffen dat deze vergadering midden in de
mei vakantie valt, maar roepen een ieder op die onze school/dorp een warm hart toedraagt op
om naar de vergadering toe te komen.
Samen staan we sterk !!!
De vergadering vindt plaats op dinsdag 23 april om 19:30 uur in de raadszaal van het
gemeentehuis.
Wij hopen u allen daar te treffen.
Met vriendelijke groet
Moniek van den Wildenberg
Secretaris DorpsVereniging Oerle
https://www.ed.nl/veldhoven/capaciteitsprobleem-st-jan-baptist-eerder-op-deagenda~a9b42499/

Koningspelen
We kunnen terugkijken op een fantastische ochtend! Met dank aan de ouders van de
oudervereniging en alle ouders die bij een activiteit hebben gestaan of een groepje kinderen
begeleid hebben.
De prijswinnaars waren:
De 1e prijs: groep 1 (Vigo, Vince, Nuha, Jonne, Guus,Bliss, Saar, Devon, Joris, Jenny, Bente,
Max)
De 2e prijs: groep 15 ( Rens, Levy, Luuk, Riku, Reon, Liza, Dean, Niek, Lenn, Tim, Imke)
Een gedeelde 3e plaats groep 8 ( Jeanneke, Yara, Jort, Mees, Hans, Jaydon, Julie, Amarins,
Owen, Sarah, Thijs, Devin en groep 12 ( Daantje, Sophie, Levi, Kawsar, Tijs, Julian, Teun,
Stan, Roy, Kyan, Stan, Timo)
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Schoolfotograaf
Zoals u inmiddels weet komt op donderdag 9 mei 2019 de schoolfotograaf.
In de bijlage treft u hierover meer informatie.
Indien u gebruik wilt maken van het laten maken van een foto met broertjes en zusjes die nog
niet of niet meer op school zitten, kunt u uw kinderen inschrijven op de intekenlijst die op de
administratie ligt.
Deze foto’s worden gemaakt tussen: 15:00–15:15 uur en 15:30–15:45 uur.

Einde EU-Schoolfruitprogramma
Morgen krijgen de kinderen voor de laatste keer het Schoolfruit aangeboden. Dus vanaf
maandag na de vakantie moeten de kinderen zelf weer zorgen voor een dagelijks gezond
tussendoortje.

Meivakantie
Morgen 19 april start de meivakantie. Wij wensen iedereen een fijne, zonnige vakantie en
hopen jullie maandag 6 mei weer uitgerust terug te zien op school.

Agenda
- 22 april t/m 5 mei meivakantie
- 9 mei schoolfotograaf

Bijlagen:
- Flyer Sjors Sportief
- Informatie schoolfoto’s
- Motivering oppositiepartijen mbt agendering 'Huisvestingsproblematiek St. Jan Baptist
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