
  Nieuwsbrief 

 

Peanutbal groep 8: 
Eindelijk mocht het na twee jaar weer: het 'jaarlijkse’ peanutbaltoernooi (afgeleid van softbal). In een 

competitie met alle achtste groepen van scholen uit Veldhoven en omgeving. De afgelopen weken 
hebben we flink getraind op het veld naast onze school. Op het slaan, op het vangen en op het 

overgooien. Bovendien hebben we veel aandacht besteed aan de spelregels: hoe kunnen we de 

tegenstander uitbranden, met onderscheid tussen gedwongen loop en vrije loop. Eigenlijk hebben 
onze leerlingen dat helemaal op eigen kracht gedaan; de geplande 3 workshops door een prof waren 

geannuleerd... 
 

Op donderdag 9 juni speelden we (deels in de stromende regen!) 6 poulewedstrijden. Daarin mooi 
veldspel en ook de betere slagen van de afgelopen periode. Bovendien gedroeg iedereen zich erg 

sportief, zowel binnen het team als naar de tegenstander. In de laatste ronde spande het erom: 

zouden we 2e van de poule worden of toch 3e blijven... Helaas voor ons won het team dat 2e stond 
van de koploper uit onze poule. Daardoor speelden we vrijdag 10 juni in een nieuwe poule met 

nummer 3 uit de poules van donderdag. Ook op vrijdag een paar mooie partijen en weer in de 
middenmoot van de poule geëindigd. Na afloop hebben we lekker een ijsje gegeten. 

 

De kinderen zijn klaar om tijdens de 
schoolverlatersdagen op woensdag 29 

juni de strijd met hun ouders aan te 
gaan! 

 

 
 

 
 
  



Eerste voorstelronde leerlingenraad: 

Hoi ik ben Kai en ik heb een klein broertje Dex en een grote broer Luuk. Ik zit in 
groep 5a en ik wilde in de leerlingenraad omdat me het leuk leek. Mijn hobby's zijn 

voetballen en keepen. En mijn held is Jeroen Zoet.  
[Kai is secretaris van de leerlingenraad.] 

 

 
 

Hoi ik ben Sam. Ik zit in groep 5B. Ik heb een broertje Cas en een zusje Lisa. Mijn 
held is huntelaar. Ik heb twee goede vrienden cis en jort. Ik zit op twee sporten dat 

zijn voetbal en tennis. Ik wilde in de leerlingraad omdat me het leuk leek om de 
school beter te maken. [Sam is secretaris van de leerlingenraad.] 

 

 

Muizenhuis kleuters: 

De kleuters zijn op visite geweest bij de bieb. Het 

ging over het muizenhuis van Sam en Julia. In 
Amsterdam kun je naar het echte muizenhuis gaan 

kijken, maar omdat dat te ver is, hebben we er zelf 
een gemaakt. Eerst werd het verhaal voorgelezen, 

daarna mochten we dus ons eigen muizenhuis 
maken van de dozen die we zelf al verzameld 

hadden. We hebben ook een leuk versje geoefend en 

mochten zelf muisjes worden en in een eigen 
muizenhuis kruipen.  

 
 

 

Fietsen en/of stepjes in fietsenstalling: 
We vragen iedereen om zijn/haar fietsen of stepjes niet in de fietsenstalling te laten staan na school. 

Helaas blijven hangjongeren ondanks alle voorzorgsmaatregelen die we hebben genomen,  op het 

schoolplein komen. Het kan dan voorkomen dat de fiets of step van uw zoon of dochter wordt 
vernield. Dat is natuurlijk super vervelend!  

 
Verder het verzoek om zoveel mogelijk de fietsen en steppen te plaatsen in het gedeelte van de 

fietsenstalling dat voor de groep van uw kind is gereserveerd. Zie de markeringen op de rand van het 
dak. 

 

 

Sponsorloop 2022: 
Woensdag hebben alle kinderen rondjes gelopen voor het goede doel, het Vekemansfonds. Wat 

hebben ze allemaal goed hun best gedaan. Leuk dat er ook veel ouders, opa’s en oma’s aanwezig 

waren om onze kanjers aan te moedigen! 
 

Vergeten jullie niet om het geld in te leveren op school, voor dinsdag 21 juni. 
 

Op vrijdag 24 juni wordt om 12.00u de cheque overhandigd aan het Vekemansfonds. We hopen 
natuurlijk op een mooi bedrag voor de kinderen in India.  

 

 

 



 

Terugkoppeling MR vergadering 2 juni jl. 

Op 2 juni jl. is de Schoolraad/MR vergadering gehouden. Met dit bericht wordt een korte 

terugkoppeling gegeven van de besproken onderwerpen. 

 

Dit schooljaar heeft het onderwerp communicatie veel aandacht gehad, zowel de school als de 

ouders in de MR zien dat communicatie een belangrijk onderwerp is en blijft. Vanuit de directie zal in 

het nieuwe schooljaar willekeurig een groep ouders gevraagd worden mee te denken over 

communicatie tijdens de schoolloopbaan van je kind(eren). Ook is er in groep 4 een proef gestart om 

de parro agenda te gebruiken voor aanstaande uitjes van de klas zodat vragen voor rij ouders tijdig 

bekend zijn, voor zover mogelijk. 

 

De uitgangspunten voor het nieuwe schooljaar in beleid en de formatie zijn besproken. Hierover zal 

de directie een bericht uitdoen met uitleg richting ouders. Dit bericht is op 7 juni verstuurd via parro.  

 

Gesproken is over de mogelijke opvolging van Patricia omdat zij 

aan het einde van dit schooljaar stopt met de MR omdat haar 

jongste zoon in groep 8 zit en volgend jaar naar het middelbaar 

onderwijs gaat. Komende vergadering op  7 juli zullen we 

aandacht geven aan Patricia’s inzet in de afgelopen jaren voor de 

school en de MR. Wil je tijdens de vergadering van 7 juli 

aansluiten als toehoorder, mail dan naar 

schoolraad@sintjanbaptist.nl  

 

 

 

 
Agenda: 

- Dinsdag 21 juni: uiterlijke inleverdatum geld sponsorloop 

- Woensdag 22 juni: studiedag, alle kinderen vrij  
 

 
Bijlage: 

- Vakantieprogramma Oerle 

mailto:schoolraad@sintjanbaptist.nl

