
  Nieuwsbrief 

 

OUDERTEVREDENHEIDSPEILING 2022: 
U ontvangt binnenkort een uitnodiging voor een oudertevredenheidspeiling. De uitnodiging ontvangt u 

via een email vanuit Parnassys. In deze email staat een link. Als u op de link klikt, kunt u de 
Oudertevredenheidspeiling 2022 invullen. U hebt 8 dagen om de Oudertevredenheidspeiling in te 

vullen. De tevredenheidspeilingen zijn volledig anoniem. We kunnen alleen zien hoeveel lijsten er zijn 

ingevuld. 
 

Het is de bedoeling, dat er één online vragenlijst per gezin wordt ingevuld. Meer kinderen op school? 
Wat voor ons telt, is wat voor u het zwaarste weegt. In deze vragenlijst gaat het om uw indruk of 

mening! 
 

Voor vragen kunt u altijd een mail sturen naar: sintjanbaptist@veldvest.nl  

 

 
Carnaval: 

Een week lang hing carnaval in de lucht op de st. Jan Baptist. De leerlingen hebben de week voor de 

vakantie allerlei activiteiten gedaan met betrekking tot carnaval. Zo hebben ze gehoord over het 
ontstaan van carnaval, er zijn quizzen gespeeld, gekke harendag heeft plaatsgevonden, er zijn 

prachtige carnavalsportretten gemaakt en als kers op de taart was er op vrijdag natuurlijk de 
carnavalsviering. Dat was een erg gezellige dag waar de verklede kinderen flink hebben gehost op 

carnavalsmuziek, muziekbingo’s hebben gespeeld en misschien wel zijn geschminkt. Dit alles onder 
het genot van wat lekkers. Kortom, het was een spetterende week! 

 

Voorleeswedstrijd: 
Een leerlinge uit groep 7 heeft voor de carnavalsvakantie meegedaan aan de voorleeswedstrijd in de 

Schalm. Ze heeft het super goed gedaan en ze is zelfs 2e geworden! Ze heeft voorgelezen uit het boek 

Spinder van schrijver Simon van der Geest. Hij is een tijdje geleden ook in groep 7 geweest om te 
vertellen over het schrijven van boeken. 

 

  

mailto:sintjanbaptist@veldvest.nl


 

 
 

 

Oproep MR: 
 
KOM JIJ ONS TEAM VERSTERKEN? 
 
Wil jij meedenken hoe de St. Jan Baptist de groei van leerlingen in goede banen kan leiden?  
Wil jij meedenken over de communicatie naar ouders en leerlingen? 
 
Kijk dan op onze vernieuwde pagina van de Schoolraad/MR, klik hier: 
https://www.sintjanbaptist.nl/ouders/schoolraad-mr/ om meer te lezen. 
 
Kom samen met 3 ouders en 3 leraren onze MR versterken. Bij interesse, stuur een mail naar 
schoolraad.stjanbaptist@gmail.com.  

 
 

Typetuin: 
Bij voldoende aanmeldingen start in het voorjaar van 2022 op Basisschool St. Jan Baptist de 

groepstypecursus van de Typetuin. Deze cursus is geschikt voor de kinderen in de groepen 6 t/m 8. 
 

Waarom leren typen? 

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 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. Hierdoor is het tempo waarmee de cursus wordt doorlopen ook voor ieder kind anders. 

 
Startdatum: maandag 28 maart 2022. 

Lestijd: 15.15 – 16.15 uur.  

 
Voor meer informatie, zie bijgevoegde brief van Typetuin.  
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Beste ouders,      

   
Ook dit jaar organiseert s.v. Marvilde weer het jaarlijks Veldhovens Schoolvoetbal Kampioenschap.     

Naast de jongens en meisjes van groep 3&4, strijden ook de jongens en meisjes van groep 5&6 en 

groep 7&8 tegen elkaar. Elke leeftijdsgroep speelt op een andere dag.     
 

De planning voor dit jaar is: 

• Woensdagmiddag 6 april a.s. (vanaf 15:30u. tot ± 18:30u.): Groep 3 & 4 (6 tegen 6), 
gemengde teams. 

• Woensdagmiddag 13 april a.s. (vanaf 15:30u. tot ± 18:30u.): Groep 5 & 6 Meisjes (6 tegen 6) 

en Jongens (6 tegen 6) 

• Woensdagmiddag 20 april a.s. (vanaf 15:30u. tot ± 18:30u.): Groep 7 & 8 Meisjes (8 tegen 8) 

en Jongens (8 tegen 8) 

 
U ontvangt vanuit de oudervereniging een bericht om uw kind hiervoor in te schrijven. Tevens kunt u 

zich dan ook als begeleider aanmelden. Dit aanmelden doet u ook bij de oudervereniging.  
 

Het Veldhovens Schoolvoetbal Kampioenschap is een activiteit die vanuit school wordt gecoördineerd, 
maar buiten de reguliere schooltijden plaatsvindt. Dit betekent dat de school verantwoordelijk is voor 

het uiteindelijke samenstellen en het aanmelden van de teams.    
 

We gaan er een sportieve en gezellige middag van maken! 

 

 
Agenda: 

- Vrijdag 18 maart: 2e rapport groep 3 t/m 8.  

- Vrijdag 18 maart: landelijke opschoondag. 
 

 
Bijlage: 

- Informatie over Typetuin 
- Flyer Brede school Veldhoven 

 

 


