nieuwsbrief 9
Administratie
Deze week is het de laatste werkweek van onze collega van de administratie: Julia van der
Muuren. Zij heeft een nieuwe, fulltime, baan gevonden bij het Summa College. Daar start ze
op maandag 7 januari 2019.
Wij gaan een enthousiaste collega missen en wensen haar veel succes!
Beste ouder(s), verzorger(s) van Basisschool Sint Jan Baptist,
Na 10 maanden op Basisschool Sint Jan Baptist te hebben gewerkt is er toch iets anders op mijn pad
gekomen. Ik ga namelijk werken op mijn oude stageplaats; het Summa College als
managementsecretaresse, per 7 januari 2019.
Dit aanbod van het Summa College sluit goed aan op mijn vaardigheden en die zou ik daar graag meer
willen ontwikkelen. Het is niet dat ik in mijn huidige baan uitdaging mis, integendeel. Ik heb altijd erg
veel plezier gehad tijdens mijn loopbaan op Basisschool Sint Jan Baptist en heb veel geleerd. Daar zou ik
graag tevens jullie voor willen bedanken!
Julia van der Muuren, administratie

Personele wisselingen groep 3
Mariëlle Wijn, een van de leerkrachten in groep 3, heeft het re-integratietraject afgerond op
een andere school. Zij gaat per 1 januari 2019 weer volledig aan het werk op een andere
school binnen de Stichting Veldvest.
Dat betekent dat Mariëlle na 8 jaar de St. Jan Baptist gaat verlaten. Tessa Hofman blijft naast
Esther Sleddens werkzaam in groep 3.
Wij gaan een ervaren enthousiaste leerkracht missen. En wensen Mariëlle veel succes in haar
nieuwe uitdaging.

Schoolfruit
Deze week krijgen de kinderen de volgende groente/fruit op school:
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Typecursus de Typetuin gaat van start!
Beste ouder(s)/ verzorger(s) van de leerlingen uit de groepen 6
t/m 8,
De Typetuin start met een naschoolse cursus in maart!
Kinderen die al jong een typecursus hebben gevolgd, werken sneller en maken minder fouten
dan kinderen die zichzelf (verkeerd) leren typen. Je voorkomt lichamelijke klachten door al op
jonge leeftijd een goede typehouding aan te leren. Onderzoek wijst uit dat kinderen met een
goede typevaardigheid beter kunnen spellen.
Leren typen is tegenwoordig minstens net zo belangrijk voor jouw kind als een mooi, leesbaar
handschrift. Maar dat gaat niet vanzelf; in een groepje onder begeleiding van een
professionele type-coach boek je het beste resultaat. In de Typetuin oefent ieder kind op
zijn/haar eigen niveau. In de eerst volgende nieuwsbrief, na de kerstvakantie, ontvangt u
hierover meer informatie.

Hartelijk dank voor het versieren van de school

Er staat een enorm grote boom in onze school en wat ziet deze er prachtig uit voor het
aankomende kerstfeest! Ook in de gangen hangen erg mooie versieringen!
Hartelijk dank aan alle ouders die hieraan mee hebben geholpen.

Workshopdag 24 januari 2019
Op donderdagochtend 24 januari staat de tweede workshopdag gepland!
Naast de algemene hulp vraag voor ondersteuning bij de alle workshops vragen we ook
specifieke hulp:
Bij een van de workshops maken we gebruik van het aanbod van ASML techniek kisten. Een
‘ASML’ ouder heeft deze kisten al gereserveerd.
Wij zoeken nog ‘ASML’ ouders die deze workshop willen begeleiden.
Ook zoeken we ouders, evt. andere hobby koks die de kookworkshops willen
begeleiden. Opgeven (en vragen) via sintjanbaptist@veldvest.nl
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Schoolfoto’s 2017-2018 - Hippeschoolfoto
Beste ouder(s)/verzorger(s),
Om administratieve redenen (waaronder afspraken als gevolg van de privacywet) zullen de
foto’s die vóór 1 juli 2018 gemaakt zijn, vanaf 1 januari 2019 niet meer beschikbaar zijn om na
te bestellen op de site van Hippeschoolfoto. Inmiddels zijn de meeste bestellingen wel
geplaatst, maar wij willen ouders die dit nog niet gedaan hebben toch nog graag wijzen op de
mogelijkheid om foto’s van hun kind(eren) te bestellen.
De foto’s die vorig schooljaar gemaakt zijn kunnen nog tot en met 31 december 2018
besteld worden. Daarna worden de bestanden verwijderd en zijn bestellingen niet meer
mogelijk. Bestellen kan via www.hippeschoolfoto.nl met de wachtwoorden zoals destijds
verstrekt.

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 vraagt de oudervereniging een ouderbijdrage van €25,- per
schoolgaand kind. Op 24 oktober jl. is er een brief vanuit de oudervereniging als bijlage bij de
nieuwsbrief verstuurd. Helaas hebben we nog niet alle betalingen mogen ontvangen.
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 januari te
mogen ontvangen.

Agenda:
- 20
- 24
- 24
- 24
- 31

december
december
januari
januari
januari

Kerstdiner (17:30 uur – 18:45 uur)
Kerstvakantie (t/m 4 januari)
Workshopochtend ‘Ruimte om…’
Studiemiddag (alle leerlingen zijn vanaf 12:15 uur vrij)
Peuterkijkochtend (08:30 uur – 12:15 uur)

Volgende sr vergadering 21 januari 20:00 uur
Bijlage:
- Brede School Veldhoven
- Brief ouderbijdrage 18-18 herinnering brief
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