
  Nieuwsbrief 

 

Groei aantal leerlingen: 
 

Vanaf januari stromen meer kleuters dan verwacht in. Daarom willen wij graag een instroomgroep 
opstarten in het bijgebouw.  

 

We zijn nu opzoek naar (een) leuke collega(’s) die dit samen met de huidige collega’s van de groepen 
1-2 kunnen vormgeven. In deze tijd is het vinden van goed personeel erg lastig. Afhankelijk van het 

vinden van personeel wordt de instroomgroep opgestart.  
 

We willen ook jullie hulp hiervoor vragen om het bericht op facebook te delen. Zie onderstaande link: 
https://www.facebook.com/StJan-Baptist-Basisschool-316107741773962 

 

 

Reflectionday 
 

Dit jaar doen we op school mee aan Reflectionday.  

Reflectionday stimuleert de zichtbaarheid in het verkeer. In deze donkere dagen is dit natuurlijk erg 
belangrijk! 

 
In week 47 of 48 geven de leerkrachten een presentatie in de klas over zichtbaarheid in het verkeer. 

Alle leerlingen krijgen een hesje mee naar huis. Deze mag je uiteraard houden.   
 

Reflectionday organiseert ook een fotowedstrijd. Hieraan kun je eventueel meedoen.  

 
Meer informatie vind je in de bijgevoegde brief.  

 

 

Broodtrommels: 
 

De pauzes stimuleren we dat de kinderen een gezond tussendoortje eten bijv. fruit, groente of een 
boterham met gezond beleg. We gaan ervan uit dat iedereen hieraan zal meewerken. Het gaat 

tenslotte om de gezondheid van uw kind(eren). Helaas zien we steeds meer koeken in de 

broodtrommel. Gelieve hier rekening mee te houden. 
 

 

 

  

https://www.facebook.com/StJan-Baptist-Basisschool-316107741773962


Centrum voor Jeugd en Gezin: 
 

Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) is er voor alle ouders, verzorgers, kinderen en jongeren van  

0 tot 23 jaar uit de gemeente Veldhoven. Doel van het CJG is om snel en eenvoudig informatie en 

advies te geven over opvoeden en opgroeien. 
 

In samenwerking met de gemeente en het onderwijs in Veldhoven, heeft iedere school een 
contactpersoon namens het CJG.  

Voor Basisschool Sint Jan Baptist is dit: 

Jesse van Keersop  
088-0031 198 

j.van.keersop@GGDBZO.nl 
Bereikbaar ma, di, woe, do, vrij (oneven weken) 

 
Voor meer informatie over het CJG zie bijlage.  

 

 

Optocht Sinterklaas: 
 

Op verzoek van de oudervereniging en sinterklaascomité, graag uw QR-code gereed houden voor de 

Sinterklaasintocht in Oerle.  
 

 

 
Agenda: 

- Vrijdag 26 november: eerste rapport (alle groepen) 

 
 

Bijlage: 
- Reflectionday 2021-2022 

- Kliederkerk 14 november 2021 

- Informatiebrief Centrum voor Jeugd en Gezin 
 

 


