nieuwsbrief 12
Inschrijving nieuwe leerlingen
Zoals u wellicht hebt vernomen is er enkele weken geleden weer een Peuterkijkochtend
geweest.
Mocht u al een kind op onze school hebben en wilt u een ander kind inschrijven, dan
ontvangen wij graag uw aanmelding.

Geslaagde juffenavond
Afgelopen vrijdag was de juffenavond. Het was een gezellige avond. Alle
kinderen hebben de juffen en meneer Peer in 't zonnetje gezet! Met dank
aan de oudervereniging die het klassencadeau heeft verzorgd.
We kijken terug op een geslaagd bioscoopfeestje. Iedereen ontzettend
bedankt!

Carnaval
Vrijdagochtend 1 maart a.s. is het weer zover. We vieren carnaval op de Sint Jan Baptist! We
blijven die ochtend op school, waar de kinderen deelnemen aan verschillende activiteiten zoals
het spelen van gezelschapsspelletjes, film kijken en natuurlijk het dansen en hossen.
Nog een paar belangrijke zaken:
- Alle kinderen worden om 8.30u (verkleed) op school
verwacht.
- Kinderen mogen geen speelgoedwapens meenemen!
- Geen confetti en serpentines (uit een spuitbusje)!
Wij wensen jullie alvast allemaal een heel fijne
carnaval! ALAAF!!!

Personele ontwikkelingen groep 4
Helmi Hoeben heeft haar ontslag aangeboden. Zij gaat terug naar haar oude school.
Na de voorjaarsvakantie start Nathalie de Bruin in groep 4. Nathalie is net afgestudeerd en
werkt deze week nog fulltime. Zij verhuist komend weekend vanuit Barneveld naar Eindhoven
en heeft veel zin om te starten in groep 4.
We heten Nathalie van harte welkom op de St. Jan Baptist.
Volgende week maandag 25 februari zal Nathalie kennismaken met de school en de leerlingen
in groep 4. Naast het meedraaien in groep 4 zullen interne gesprekken gepland worden t.a.v.
de overdracht van de gehele groep en de individuele leerlingdossiers.
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Bij deze gesprekken zijn Helmi, Nathalie, Karen van Lieshout, (regisseur en locatieleider) en
Rachel Melisse, (leermonitor) aanwezig.
Op vrijdag 1 maart 2019 is Nathalie ook op school aanwezig en kunt u even binnen lopen om
met haar kennis te maken.
We bedanken Helmi voor haar inzet op de St. Jan Baptist en wensen haar succes toe bij
hetgeen zij nu gaat ondernemen.

Staking 15 maart 2019
Zoals u uit het nieuws heeft kunnen vernemen roepen alle Vakbonden AOb, FNV Onderwijs en
Onderzoek en FvOv roepen op vrijdag 15 maart een staking uit voor alle onderwijssectoren,
van het primair onderwijs tot universiteit.
In het team is een peiling gehouden waaruit blijkt dat de stakingsbereidheid dusdanig groot is
dat er op genoemde dag geen onderwijs zal (kunnen) worden gegeven en dat de school
gesloten blijft.
Wij brengen u hiervan nu alvast op de hoogte, zodat u tijdig maatregelen kunt treffen voor de
opvang van uw kinderen.
We beseffen dat de staking menig ouder voor lastige regelproblemen plaatst, maar vertrouwen
erop dat u er begrip voor toont, dat we niet treden in het stakingsrecht van elke leerkracht en
dat er dus sprake is van een overmachtssituatie.

Agenda:
- Carnavalsvakantie 2 t/m 10 maart 2019
- Staking vrijdag 15 maart 2019

Bijlagen:
- Familieoptocht Oerle 2 maart 2019
- Informatie staking vrijdag 15 maart 2019
- Brede School Veldhoven flyer tennis-atletiek
- Bosbender Kids activiteit 22 februari 'Carnaval in the house'
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