
  Nieuwsbrief 
 

Sponsorloop: 
De sponsorloop was een groot succes. Het was fantastisch om te zien hoe goed de kinderen hun best 
deden met het rennen van de rondjes, zo enthousiast. De kinderen hebben samen  
5600 euro opgehaald, wat een geweldig resultaat! We zijn ontzettend trots op alle leerlingen.  
Onderstaand bericht hebben wij ontvangen van stichting KidsCare Kenia 
 
Reactie vanuit Kidscare: 
Lieve kinderen, 
Wat zijn we onder de indruk van jullie enorme inzet voor KidsCare, en het prachtige resultaat!  
We spreken in Kenia altijd over de KidsCare-familie, dat zijn alle professionals, vrijwilligers, 
betrokkenen, partners en donateurs die zich inzetten voor het verbeteren van het leven van deze 
kinderen. Na deze succesvolle actie kunnen we wel zeggen dat de kinderen in Kenia er een hele grote 
Sint Jan Baptist-familie bij hebben gekregen. We zijn er als bestuur stil van. Dankzij jullie kunnen we 
heel veel kinderen zoals Mlongo, Justin, Manatuma, Salim, Fatima, Mwakina, Mary en Chikoza nog 
beter helpen. Dank jullie wel!  
 

 
Juffen dag: 
We willen de oudervereniging bedanken voor de presentjes! 
 
Reacties vanuit de kinderen: 
 
We liepen uit school over het pad in groepjes. We gingen naar Zoo Veldhoven en toen kregen we 
nootjes en een stokje. We zaten op een bankje en de tassen bleven daar bij de bankjes. En toen 
gingen we fruit eten en tussendoor liep er een pauw rond. Er was ook een loslopend konijn die we 
Flippie noemen. En ze hadden heel veel meer dieren, zoals ringaapjes en geitjes en pelikanen en nog 
meer. Ik zat in het groepje bij Lana, Silke, Vieve en Lynn.  
Groetjes Lana, groep 3-4 
  
 
Ik was naar de Zoo gegaan. Ik was naar de ringaapjes en die vond ik heel schattig. En ik mocht ook de 
papegaaien voeren. Ik zag ook een papegaai van een aardbei eten.  
Groetjes Boyd, groep 3-4 
 
  



Juffendag groep 5   
Woensdag 9 juni was het juffendag. Toen gingen we naar de klimbim in Waalre. Samen met groep 6.  
We hebben er super leuk gespeeld. We hebben verstoppertje gedaan, tikkertje op het klimrek en nog 
van allerlei andere dingen. En daarna hebben we nog meer gespeeld.  
Toen hebben we fruit gegeten. Toen we terug kwamen kregen we een waterijsje in de klas. Het was 
een hele leuke dag.  
Geschreven door: Jill, Evy en Bliss 
Groetjes van groep 5 

 
Iedereen moest met de fiets naar school komen want we gingen naar Riethoven fietsen. Het was wel 
30 minuten en 9,7 kilometer naar het huis van de juf. Toen we er waren kregen we allemaal een fles 
gevuld met water en gingen we flessenvoetbal doen. Eerst met zijn allen en daarna jongens tegen 
jongens en meisjes tegen meisjes. Daarna mocht je doen wat je wou, toen gingen we weer naar het 
huis van de juf en was er een kleine prijsuitreiking voor wie de mooiste zwembroek had getekend (op 
school) Stan had de aanmoedigingsprijs gewonnen: dat waren oranje sokken. Colin van de jongens en 
Renske van de meisjes hadden een waterpistool en de rest een klein waterpistooltje gewonnen en ze 
waren er super blij mee. We kregen nog ranja en een snoepje en we gingen jachtseizoen spelen. Na 
jachtseizoen gingen we weer terug naar school en hadden we nog friet gegeten met de klas en een 
film gekeken. 
Groetjes Roy, Stan en Colin, groep 7 
 
 

 
Groetjes van groep 4! 
 



  



 

 

Groetjes groep 3 



 
 

 
  



Schooljaar 21-22: 
In de vorige nieuwsbrief bent u op de hoogte gebracht dat het streven is om volgend schooljaar met 
11 groepen te gaan werken. De verwachting is dat we in de toekomst groeien naar een 
schoolorganisatie waar er naast de drie groepen 1-2, van elk leerjaar èèn groep is en twee of drie 
combinatiegroepen( een 3-4, een 5-6 en een 7-8) 
In de laatste periode van het schooljaar wordt de groepsindeling voor het nieuwe schooljaar bekend 
gemaakt. U krijgt dan te horen welke leerkracht(en) uw kind volgend jaar krijgt en of de groep intact 
blijft. Hoe komt die groepsindeling op de St. Jan Baptist  tot stand en welke criteria worden gevolgd? 
Combinatiegroepen, splitsen en leerlingen verdelen. 
De kleuters van groep 1 bereiken uiteindelijk allemaal groep 8. Maar op veel groeiende scholen en 
ook op de St. Jan Baptist is de kans groot dat de samenstelling van de groep gedurende de 
schoolloopbaan van uw kind één of meerdere keren wisselt. Soms worden groepen gesplitst, of juist 
samengevoegd tot combinatiegroepen. 
Elk schooljaar wordt kritisch gekeken naar de verdeling van de leerlingen over de leerjaren en hoe de 
schoolorganisatie met de toegewezen middelen, en leerkrachten, eruit komt te zien.  
 
We streven naar kleine groepen 
In een kleinere groep heeft de leerkracht alle ruimte om de leerkrachtinterventies te plegen die het 
meeste rendement heeft: feedback geven aan de leerling op product en proces, persoonlijk en 
formatief. 
 

Hoe komt een nieuwe groep tot stand? 

Er zijn geen voorgeschreven regels waaraan scholen zich moeten houden bij de groepsindeling.  
De belangrijkste criteria die we aanhouden bij het maken van de groepsindeling.  
een zo evenwichtig mogelijke mix van leerlingen met meer en minder 
onderwijsondersteuningsbehoeften; 
De verdeling tussen jongens en meisjes; 
Liever niet langer dan twee jaar bij dezelfde leerkracht; 
liever niet bij broertjes/zusjes in de klas. 
 

Bij vriendjes of vriendinnetjes in de klas? 
Vriendschappen tussen kinderen staan soms wel en soms ook niet in dit lijstje. Het is waarschijnlijk 
het eerste waar je als ouder en kind naar kijkt, maar voor de school niet het belangrijkste.  
Wij hebben het leerproces als prioriteit.  
 
Meestal wordt wel geprobeerd bevriende kinderen bij elkaar in de klas te houden, maar soms 
worden vriendjes bewust gescheiden, omdat kinderen te afhankelijk van elkaar zijn of als de 
vriendschap een negatief effect heeft op de leerprestaties of de sfeer in de groep. 
 
De leerkrachten en het Ondersteuningsteam kijken zo zorgvuldig mogelijk naar de individuele 
belangen van de kinderen, maar uiteindelijk staat de groep voorop. Er zullen altijd kinderen zijn voor 
wie de nieuwe groepsindeling even wennen is. Maar de ervaring leert dat na verloop van tijd de 
kinderen zich ook weer fijn voelen in hun nieuwe groep. Bij de start van het schooljaar besteden we 
binnen alle klassen extra aandacht aan de groepsvorming en streven we ernaar dat we er samen een 
fijn schooljaar van gaan maken.  
 
 

  



Mondkapjes en beslisboom: 
I.v.m. de landelijke verruiming is het op school niet meer verplicht om een mondkapje te dragen. We 
houden nog wel rekening met de 1.5 meter afstand. Het is niet de bedoeling voor ouders om de 
school binnen te lopen. Mocht u uw kind moeten ophalen of iets komen afgeven, kunt u altijd bij de 
voordeur bellen.  
 
Bijgaand ontvangt u de laatste versie (mei 2020) beslisboom. Het is nog steeds de bedoeling om de 
kinderen bij verkoudheidsklachten thuis te houden en te laten testen.  
 

 
Parkeren rondom school: 
Wij willen u nogmaals eraan herinneren om zo veel mogelijk op het Kerkplein te parkeren. Wij 
hebben weer klachten vanuit de directe omgeving van school ontvangen. We verzoeken u dringend 
om niet dubbel te parkeren en niet voor een oprit te parkeren. Alvast dank hiervoor, namens de 
buurt.  
 

 
Kunstweken: 
Jullie kunnen tot 2 juli de kunstwerken van uw kinderen bestellen op de website. Ook is het leuk als u 
uw kind aanmeld via de website. Dan krijgt iedere klas een complete poster van alle kunstwerken in 
de klas.  
 
Let op dat u de juiste klas kiest uit de tabel. 
 

  



Samenvatting MR: 
Op 27 mei jl. is er een Schoolraad/MR vergadering gehouden en met dit bericht wordt een korte 
terugkoppeling gegeven van de besproken onderwerpen. 
 
 
Bij het vaste agendapunt communicatie zijn 2 zaken besproken: 

1. Het belang om personele wijzigingen toe te lichten aan ouders, dit pakt de directie goed op. 
2. Het concept communicatieplan is besproken en wordt opgenomen als hoofdstuk in de 

schoolgids 2021-2022. 
 
Daarnaast is de concept schoolgids 2021-2022 doorgesproken. De schoolgids is een document dat de 
schooldirectie jaarlijks opstelt voor (aankomende)ouders/verzorgers en leerlingen. Het is een 
uitgebreid document met veel informatie, bijvoorbeeld over: 

• Waar de school voor staat(onderwijsdoelen) 

• Plannen voor het nieuwe schooljaar 

• Evaluatie van de doelen van het huidige schooljaar (en of die gehaald zijn) 

• Verdeling van de groepen 

• Leerresultaten  
 
Als MR vinden we het positief dat de school kiest voor de volgende 3 speerpunten: 

• onderwijsinhoud (aandacht voor vakken zoals rekenen, lezen, taal en ook cultuur en ict) 

• Pedagogisch domein ( hoe leraren veiligheid in klas stimuleren, samen omgangsvormen 
bespreken, zelfvertrouwen stimuleren) 

• 1 onderwijsroute (aandacht aan de zorgkant) 
en het continu verbeteren van de onderwijskwaliteit.  
 
In de volgende vergadering zal de nadruk liggen op de analyse van de schoolresultaten na de 
afgelopen corona periode en hoe de school de extra financiële middelen vanuit het ministerie in gaat 
zetten (Nationaal Programma Onderwijs). Als MR zijn we hier heel benieuwd naar. 
 
Tijdens de rondvraag is besproken of de kinderen dit schooljaar nog gymlessen in de gymzaal krijgen. 
Vanwege de opgelegde maatregelen om te werken in bubbels mogen er niet meerdere groepen in 
één bus en daarom geeft gymstudent Bo de gymlessen op het veld.  
 

 
Agenda: 

- 7 juli 2021 studie dag, alle kinderen vrij 
 
Bijlage: 

- Beslisboom RIVM mei 2020 


