
  Nieuwsbrief 

   

 

 

Personele wijziging: 
U heeft deze week een schrijven ontvangen dat Karen van Lieshout, locatie leider/ regisseur de St. Jan 
Baptist gaat verlaten.   
Donderdag 20 februari 2020 zal haar laatste werkdag zijn. Uiteraard besteden we binnen het team 
aandacht aan haar afscheid. 
Mocht u haar persoonlijk gedag willen zeggen, dan is dat mogelijk op donderdag 20 februari.  

 
 
Carnaval: 
Op vrijdag 21 februari is het weer zover. Die dag gaan we samen Carnaval vieren! 
We gaan deze ochtend voor elkaar optreden, dansen en hossen in de speelzaal en in de verschillende 
lokalen kunnen kinderen kiezen voor spelletjes, knutselen, bouwen e.d.  
Het is de bedoeling dat de kinderen eten en drinken meenemen voor de ochtendpauze.  
We zien de kinderen graag in een creatie naar school komen waar ze zich fijn in voelen. Zwaarden, 
pistolen, confetti en spuitbussen blijven thuis.  
De groepen 7 en 8 worden om 8.30 uur op de locatie St. Jan Baptist verwacht, zij verblijven de gehele 
ochtend hier op school.  
 
Mochten er nog vragen zijn, stel ze gerust. 
Alaaf! Namens Paula, Nancy en Femke. 
 
 

 
Oudertevredenheidspeiling: 
Vorige week heeft u een mail ontvangen met daarin het verzoek om een oudertevredenheidspeiling in 
te vullen. Mocht u dit nog niet ingevuld hebben, wilt u dit alsnog invullen? Mocht het niet lukken met 
inloggen, dan kunt u altijd contact opnemen met Annet Sebregts (administratie). U kunt de enquête 
t/m vrijdag 14 februari invullen.  
 

 
  



   

 

   

 

Nieuws MR/Schoolraad: 
Donderdag 6 februari 2020 heeft de schoolraad afscheid genomen van de voorzitter Werner Tornij en 
de vice-voorzitter Bas Coolen.  
Nogmaals dank voor jullie inzet en betrokkeheid bij onze school St. Jan Baptist!  
 
Op de diverse oproepen hebben twee ouders zich kandidaat gesteld.  
Ombrette de Bruyne en Bart van der Wijst zullen de MR/Schoolraad komen versterken in de rol van 
Voorzitter en vice-voorzitter. Van harte welkom! 

 
Schoolhandbal toernooi:  
Op zondag 19 april 2019 a.s. zal H.V. Achilles’95 het schoolhandbaltoernooi organiseren. Het 
toernooi is voor leerlingen uit groep 5 t/m groep 8 van alle basisscholen uit Veldhoven. Het toernooi 
zal van 12.00 uur tot 17.00 uur plaatsvinden in Sportcomplex de Atalanta. 
Er is gekozen om niet in de traditionele handbalsamenstelling te spelen maar in een 4+1 Style. Uit 
ervaring is gebleken dat het soms lastig is om teams bij elkaar te krijgen. Door in plaats met 7 spelers, 
maar met 5 spelers te spelen willen wij de kans vergroten op meer inschrijvingen. Ook willen wij 
bereiken dat alle deelnemende kinderen meer betrokken worden in het spelletje. Door wat 
aanpassingen in de regels wordt het spelletje intensiever en makkelijker op te pakken voor de 
kinderen. 
 
Om de dag niet alleen leuk, maar ook leerzaam te maken beginnen we met een gezamenlijke 
warming-up en training. Dit doen we ook samen met kinderen van handbalverenigingen. Daarna 
zullen de wedstrijden gaan plaatsvinden. Ook voor de handbaltoernooi kunnen jullie een 
inschrijfformulier bij de leerkracht halen.  
 

 
 
 
 
 



   

 

   

 

 
 

 
 
  



   

 

   

 

Vrijwilligers gevraagd!! 
 
Kermiswerkgroep 
Zitten jouw kinderen op de basisschool en vind je het leuk om mee te helpen  
met het organiseren van de opening van de kermis?  
Stuur dan een mail naar dorpsvereniging@oerle.info 
 
Oers kermis vindt ieder jaar plaats in het derde weekend in september. Het openingsfeest zal dit jaar 
plaatsvinden op vrijdag 18 september. De kermis duurt tot dinsdag 22 september. 
Afgelopen jaren hebben we ook tijdens de andere kermisdagen een activiteit bedacht om mensen naar 
de kermis te trekken (denk aan het pannatoernooi, de ballonnenclown, het optreden van Dédé en 
Ratatouille kindertheater). 
Heb je originele ideeën voor de opening en vind je het leuk om actief deel te nemen aan het Oerse 
verenigingsleven? Meld je dan aan via de mail of bij een van de leden van DorpsVereniging Oerle!! 
Dre Jonkers (drejonkers55@gmail.com) 
Miranda van Vlerken (vanvlerken@onsbrabantnet.nl) 
Moniek van den Wildenberg (moniekwildenberg@hotmail.com) 
 
 
 
Ouderhulp voor Koers voor Kids  
 
 
Iedere maand leveren onze kleine reporters van de Koers voor Kids de mooiste artikelen en foto’s aan. 
Afgelopen jaren hebben Els en Miranda de vergaderingen van de enthousiaste kinderredactieraad 
begeleid. I.v.m. drukke werkzaamheden zoeken we een vervanger voor Miranda. 
We vergaderen TWEE keer in de maand; 
1) een donderdagmiddag in de maand vergaderen we op school in de vorm van een gezellige lunch. 
2) op een dinsdagavond (van 19:00 tot 19.30 uur) in d’Ouw School voordat de ‘officiële’ vergadering 
van de Koers van Oers plaatsvindt. 
 
Wie zoeken wij? 
- Heb jij kinderen op de basisschool; 
- Wil je je inzetten voor het verenigingsleven van Oerle; 
- Wil je de redactie van de Koers van Oers helpen; 
- En heb je 2 keer per maand tijd om een half uurtje te ‘vergaderen’? 
Neem dan contact met ons op. Doe een keer mee met een vergadering en kijk of het iets voor jou is. 
Wil je meer informatie? Stuur een mailtje naar secretariaat@koersvanoers.nl of bel: 0625522567 
 

Agenda: 
Carnavalsvakantie 24 februari t/m 28 februari 2020 
 
Bijlage: 

 Folder GGD bedplassen 
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