
  Nieuwsbrief 

 

Schoolfotograaf 
Donderdag 2 juni komt de schoolfotograaf. We hebben ervoor gekozen om alleen broers/zussen foto’s 

te maken van de kinderen die op de basisschool zitten. Dit i.v.m. tijdsdruk van de fotografen.  
 

Voor de portretfoto’s en de groepsfoto’s wordt een witte achtergrond gebruikt. De kinderen gaan 

hierbij als portret en totaalportret op de foto. Houd dus rekening met de kledingkeuze. Lees tips voor 
de kledingkeuze in de blog van Nieuwe Schoolfoto via deze link: 

www.nieuweschoolfoto.nl/blog/kledingtips-voor-de-schoolfotodag. 
 

Zie voor meer informatie de bijlage van de Nieuwe Schoolfoto. 

Grasveld voor school: 
We merken dat er veel over het grasveldje voor bij school wordt gelopen of gefietst.  

We houden graag het gras netjes dus willen we jullie vragen hier niet meer overheen te lopen en 
fietsen.  

 

 

 
Terugkoppeling Schoolraad/MR: 

Op 7 april is er een Schoolraad/MR vergadering gehouden. Met dit bericht wordt een korte 
terugkoppeling gegeven van de besproken onderwerpen. 
 
Op het verzoek om een vrijwillige ouderbijdrage te betalen, is door veel ouders positief gereageerd in 
maart/april, waardoor de oudervereniging weer een flink budget heeft. De oudervereniging betaalt 
hier diverse activiteiten en versieringen van zoals de carnaval, de koningsspelen en het schoolreisje. 
 
Het huishoudelijk reglement is geactualiseerd en wordt vastgesteld, hierin staat de werkwijze en data 
van de vergaderingen. Ook is de pagina van de Schoolraad/MR op de website van de Sint Jan Baptist 
geactualiseerd en ouders worden uitgenodigd deze eens te bekijken.  
 
Mocht je interesse hebben om aan te sluiten bij de Schoolraad/MR dan ben je van harte welkom om 
de eerstvolgende vergadering van 2 juni bij te wonen. Graag even een mailtje sturen naar 
schoolraad.stjanbaptist@gmail.com  
 
Er wordt door de directie gewerkt aan het verder profileren van de school via diverse communicatie 
middelen zoals de schoolwebsite waarbij ook gekeken wordt naar duidelijkheid van de boodschap 
waar de school voor staat. Binnenkort zal ook de oudervereniging en schoolraad gevraagd worden 
om hierover ideeën te delen.  
 

mailto:schoolraad.stjanbaptist@gmail.com


De leerlingaantallen lijken het komend jaar te groeien op onze school. De directie is in gesprek met 
Veldvest over de formatie en dus het aantal groepen wat komend jaar gemaakt kan worden. Dit 
wordt voor de zomervakantie duidelijk. 
 
De volgende vergadering is donderdag 2 juni en mochten er geïnteresseerden willen aansluiten, dan 
zijn zij van harte welkom! 
 

 

 
Educar: 

Vorige week hebben we nog een onderdeel vanuit de verkeersweek tegoed gehad. Gelukkig hadden 
we nu wel goed weer! Er was een verkeersplein gemaakt met verkeersborden, verkeerslichten en een 

zebrapad. Met loopfietsjes wordt een rol voor het rijdend verkeer weggelegd en voetgangers maken 

een wandeling over het verkeersplein en ontdekken ook de nodige verkeerssituaties.  
 

 
 

 
  



Leerlingenraad: 

De leerlingenraad is al weer enige tijd compleet en in de opstartfase. Op de foto staan v.l.n.r. Loek 
(groep  7), Jill (groep 6), Sam (groep 5B; voorzitter), Kai (groep 5A; secretaris) en Colin (groep 8). 

 

 
 

Vanochtend hebben ze gewerkt aan een presentatie die ze komende week in alle groepen gaan 

verzorgen om zichzelf voor te stellen. Daarbij zullen ze ook hun speerpunten (speelveld en schone 
toiletten) toelichten. In de komende nieuwsbrieven zullen de leden zich ook persoonlijk voorstellen. 

 

 
Fietsexamen: 

Iedereen uit groep 7 is geslaagd voor zijn/haar fietsexamen! Super goed gedaan!  

 
 

 

Agenda: 
- Donderdag 26 mei en vrijdag 27 mei: alle kinderen vrij i.v.m. Hemelvaart 

- Donderdag 2 juni: schoolfotograaf 
- Maandag 6 juni: alle kinderen vrij i.v.m. 2e pinksterdag 

 
 

Bijlage: 

- KWIK Bridge flyer 
- Nieuwe Schoolfoto 

 

 


