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Herinnering ouderbijdrage schooljaar 2018/2019
De oudervereniging draagt financieel bij aan en organiseert samen met de school vele
activiteiten zoals o.a. brigadieren, excursies, Sinterklaas, kerstviering, cadeau voor
juffen/meesterdag, de schoolverlatersdagen, spelendag en natuurlijk de schoolreis.
Dit zijn activiteiten waar de kinderen volop van genieten en heel veel plezier aan beleven!
Om dit te kunnen bekostigen wordt er een ouderbijdrage van €25,- per schoolgaand kind
gevraagd. Er is al meerdere malen een brief, vanuit de oudervereniging als bijlage, bij de
nieuwsbrief verstuurd.
Helaas hebben we nog steeds niet alle betalingen mogen ontvangen.
U kunt het bedrag overmaken op:
Rekeningnummer NL20 RABO 01010 37 708. t.n.v. Oudervereniging St. Jan Baptist
onder vermelding van de voornamen van uw kinderen en de groep waar ze inzitten.
Mocht u de bijdrage al betaald hebben dan danken wij u hier hartelijk voor!
Heeft u deze betaling over het hoofd gezien dan hopen we deze alsnog voor 30 maart te
mogen ontvangen.
Mocht u vragen hebben dan kunt u mij bereiken op aclgeels@icloud.com of 06-12116489.
Namens de oudervereniging,
Anita Geels
Toiletgebruik
De laatste tijd zijn de toiletten op de eerste verdieping geregeld erg vies. Soms zo vies dat ze
niet meer gebruikt kunnen worden en wij genoodzaakt zijn ze te sluiten. Uiteraard is dit met
de kinderen in de klas besproken en zijn er extra afspraken/ maatregelingen getroffen. We
hopen dat de situatie snel veranderd ook in verband met de hygiëne.

Zwerfvuilactie
Op vrijdag 22 maart 2019 wordt wederom de jaarlijkse Zwerfvuilactie georganiseerd.
Samen met de kinderen en leerkrachten van onze basisschool willen we er zoals vorig jaar een
feestelijke dag van maken. Iedereen vindt het immers belangrijk dat onze kinderen leren hoe
ze met zwerfafval moeten omgaan en wat ze moeten doen om dit in de toekomst te
voorkomen.
Vanaf 9.00 uur zorgt Dorps Vereniging Oerle ervoor dat er knijpers, handschoenen,
vuilniszakken, etc. aanwezig zijn bij de basisschool (speelplaats).
De kinderen starten na de pauze (10.45 uur) met het zoeken naar zwerfvuil maar
buurtgenoten zijn vrij om in hun wijk al eerder te beginnen.
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Koningsspelen 2019
Zoals vermeldt in de agenda op onze website worden op vrijdag 12 april de Koningsspelen
gehouden. Hierbij kunnen we nog extra hulp gebruiken. Vindt u het leuk om hieraan deel te
nemen dan kunt u zich aanmelden bij de oudervereniging. (zie bijlage)

Personele ontwikkelingen
Nicole Janssen is onze nieuwe, tijdelijke collega. Zij verricht tot en met juni 2019 diverse
ondersteunende taken in de bovenbouw.
Leerkracht groep 4
Mijn naam is Nathalie de Bruin.
Ik werk sinds deze week op basisschool St. Jan Baptist als leerkracht
van groep 4.
Ik heb erg veel zin in deze nieuwe uitdaging en hoop een mooie tijd
tegemoet te gaan op deze school en in de klas.
Mochten jullie kennis willen maken, een vraag hebben of gewoon even
een praatje willen maken, dan weten jullie me te vinden!
Met hartelijke groet, Nathalie

Agenda:
- Staking vrijdag 15 maart 2019 (school is gesloten)
- Zwerfafvalactie 22 maart 2019

Bijlagen:
- Oproep ouders GMR 2019
- Kliederkerk Veldhoven 17 maart 2019
- Sjors Sportief
- Koningsspelen 12 april 2019
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