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Nieuws uit de Medezeggenschapsraad/Schoolraad
De MR/SR is een overlegorgaan tussen ouders en school. Hierin behandelen we thema’s over
het onderwijs, toekomst van de school, inbreng van de ouders enzovoorts.
De planning van de vergaderingen staat op de
website: https://www.sintjanbaptist.nl/praktische-informatie/schoolraad-mr/
Dit jaar zijn er twee ouders die afscheid gaan nemen van de MR. Voor deze invulling zijn we
op zoek naar nieuwe leden voor de MR. Ben je enthousiast en heb je zin om mee te denken
over bijvoorbeeld de nieuwe ontwikkelingen binnen de school?
Meld je aan: schoolraad.stjanbaptist@gmail.com
Ben je nieuwsgierig hoe zo’n vergadering eruit ziet dan ben je van harte welkom om aan te
sluiten bij de volgende vergadering.
De volgende vergadering is verplaatst naar donderdag 27 juni 20.00 uur – 21.30 uur.
Indien je als ouder nog punten hebt die je op de agenda van de
MR/SR wil laten komen stuur die dan naar: schoolraad.stjanbaptist@gmail.com

Kidsrun en Kiddyrun tijdens Veldhoven10miles
Op zaterdag 22 juni vindt hét jaarlijkse hardloopevenement van Veldhoven plaats, de
Veldhoven10miles. Georganiseerd door GVAC. Vaste onderdelen tijdens dit evenement zijn de
Kidsrun en de Kiddyrun. We hebben een leuk programma voor de kinderen van Veldhoven en
omstreken samengesteld. Voor iedere leeftijdscategorie is er een afstand (400 meter, 1.4
kilometer of 2.5 kilometer). En er zijn ook mooie prijzen per leeftijdscategorie en gesplitst over
jongens en meisjes. En de sportiefste school gaat met de wisselbeker naar huis, dus zorg dat
er zo veel mogelijk klasgenootjes meedoen! Iedere deelnemer van de Kidsrun of Kiddyrun
krijgt aan de finish een medaille, een goodiebag en een ijsje. De kinderen lopen voor de start
van de volwassenen, dus jullie papa’s en mama’s, opa’s en oma’s kunnen jullie gewoon komen
aanmoedigen. Alle starttijden en de tijd van de warming-up zijn te vinden op de website van
de Veldhoven10miles; www.veldhoven10miles.nl. Daar kun je ook terecht om jezelf in te
schrijven. Je kunt jezelf inschrijven op de dag zelf, maar we vinden het fijner wanneer je dat
vooraf doet. Deelname is gratis! Hopelijk tot dan!

Spelen schoolplein en speelveld
Nu het mooier weer wordt gaan kinderen steeds vaker buitenspelen op het speelveld naast de
school. Meestal verloopt het goed, maar er is regelmatig onenigheid of klimmen de kinderen
op het dak van de fietsenstalling.
Wij verzoeken u indien mogelijk een oogje in het zeil te houden.
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Overlast
Wij hebben vernomen van de buren van onze school dat er regelmatig overlast is.
Ook het afgelopen weekend zijn er diverse voorwerpen terecht gekomen in hun tuin en
gebeuren er vervelende zaken op het afgesloten schoolplein. Op school is een raam stuk
gemaakt. De wijkagent is van deze vernielingen op de hoogte gebracht.
Dit betreuren wij ten zeerste en hebben inmiddels de regels/afspraken van het buitenspelen in
de groep en bij de BSO besproken. De komende tijd wordt tijdens de pauzes en bij de BSO
door de surveillance extra toezicht gehouden. Mocht er iets voorvallen in de avonduren en in
het weekend dan graag direct melding doen bij de politie.

Schoolverlatersdagen
De afgelopen drie dagen hebben de leerlingen van groep 8 de schoolverlatersdagen gehad.
Dinsdag waren ze in de Efteling, woensdag bij de Kempervennen en vandaag gaan ze naar
Klimrijk.
De dag wordt gezellig afgesloten met een Peanutbaltoernooi en een bbq.

Bedankochtend
Woensdag 19 juni a.s. vindt van 11.30-12.15 uur de Ouder Bedankochtend plaats. Zonder uw
hulp zouden we niet alle activiteiten kunnen uitvoeren of bijwonen! Elke klas zal een optreden
verzorgen voor de ouders. Dit kan een liedje, dansje of een klein toneelstukje zijn.
U bent van harte welkom.

Schoolfoto’s
We hebben vernomen dat de kwaliteit van de schoolfoto’s niet naar wens is. Vandaar dat we
besloten hebben om volgend schooljaar over te stappen naar een andere schoolfotograaf.

Agenda:
- 10 juni:
2e Pinksterdag
- 13 & 14 juni: Peanutbaltoernooi groep 8
- 19 juni:
Ouder bedankochtend
- 27 juni:
MR/SR vergadering 20.00 uur
- 28 juni:
Studiedag - alle kinder zijn dan vrij

Bijlage:
Ouderinfo GGD: “Wat kan Jeugdgezondheid betekenen voor u en uw kind?
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