
  Nieuwsbrief 
 
 

BIJZONDER JAAR  
 
Afgelopen schooljaar was in veel opzichten een heel bijzonder jaar en zeker nu laatste week.  
Nu het doorschuifuur niet plaats kon vinden stellen de nieuwe collega’s zich via deze nieuwsbrief aan 
u voor.  Een filmpje is via parro aan de leerlingen van deze groepen verstuurd.  
 
Met eenieders bijdrage is deze week zo goed mogelijk verlopen. 
Namens het team wens ik u allen een heel fijne zomer en graag tot ziens op 6 september! 
 
Met vriendelijke groet, 
Maria Veenvliet 
 

Musical en afscheid groep 8: 
 
Vrijdag 23 juli wordt de musical van groep 8 opgevoerd.  
In de musical van groep 8 wordt de rol van Peter R. de Vries gespeeld. Met en in de klas hebben we 
de tragische gebeurtenis en de nu ontstane situatie besproken. We hebben met de hele groep 
besloten dat de musical niet aangepast wordt en de rol van Peter R. zien als een eerbetoon aan hem.  
 
Namens de leerlingen en leerkrachten van groep 8 
 

 
Oproep brigadiers: 
We zijn op zoek naar versterking van het team brigadiers.   
Graag jezelf opgeven via sintjanbaptist@veldvest.nl 
 
Er gaan een aantal ouders stoppen met brigadieren. Zij hebben zich  
vele jaren in weer en wind ingezet om ervoor te zorgen dat de  
kinderen veilig konden oversteken.  
Ook heeft afgelopen jaar groep 8 zich door weer en wind ingezet  
voor het brigadieren.  
Onze hartelijke dank namens alle leerlingen van onze school! 
 

 
 

mailto:sintjanbaptist@veldvest.nl


Voorstellen nieuwe collega’s :  
 
Hoi allemaal,  
 
Met veel plezier stel ik me aan u voor. Mijn naam is Bo van Eert en ik ben 
32 jaar oud. Samen met mijn man en onze dochter (4) en zoon (2) woon ik 
in Eersel. Ik heb na de middelbare school bedrijfskunde gestudeerd en heb 
gewerkt bij een arbodienst en diverse reisorganisaties.  
3 jaar geleden ben ik de droom die ik als kind had – juf worden – waar gaan 
maken. Ik heb mijn PABO-diploma via het zij-instroomtraject behaald. Ik 
heb heel veel zin om les te gaan geven in groep 3/4. Ik heb al ervaring in 
die combinatiegroep en ik vind het mooi om bij te mogen dragen aan de 
brede ontwikkeling van leerlingen. Natuurlijk staan in groep 3/4 taal en 
rekenen centraal, maar ook begeleid ik de leerlingen graag op het gebied 
van: sociaal-emotionele ontwikkeling, creativiteit, ICT en algemene kennis. 
 
Voor nu wens ik jullie een fijne vakantie en tot ziens in het nieuwe schooljaar! 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Beste ouders,  
 
Ik wil me even voorstellen.  
Ik ben Tamara Palmans. Moeder van een dochter van 12 jaar. Gehuwd  
met mijn man en als hobby zelfstandige pedicure en  
schoonheidsspecialiste. Ik ben sinds 2015 afgestudeerd als kleuterjuf in  
België. Ook ben ik de juf in een kleuterklas in Veldhoven en de andere  
dagen kom ik tot eind december de vervanging doen in groep 1/2B  
(maandag en dinsdag). Dus ik verheug mezelf om leuke en leerrijke  
activiteiten te doen met onze nieuwe groep!  
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

  



Hallo allemaal, 
 
Jammer genoeg kan door de besmettingen op school het doorschuif uur niet doorgaan. Graag wil ik 
daarom op deze manier mijzelf even voorstellen. 
 
Ik ben Susan Jacobs en ben vanaf september de nieuwe leerkracht van 
groep 1-2B.  
Ik ben 44 jaar, gelukkig getrouwd met Johan en trotse moeder van  
Merel (14 jaar) en Pim (13 jaar). De afgelopen 2 jaar ben ik binnen 
Veldvest aan het werk geweest in groep 3 op b.s. Eigenwijs en groep 4 
op b.s. de Berckacker. En nu dus mijn eigen plekje op de St Jan Baptist.  
 
In mijn vrije tijd ben ik graag creatief bezig: knutselen, haken etc. Ook ga ik graag met mijn gezin op 
stap. We hebben een museumkaart die we volop gebruiken en op vakantie gaan we graag: lekker 
erop uit en nieuwe plekjes ontdekken. Maar ook thuis op de bank met een boek kan ik me prima 
vermaken. 
 
Ik heb erg veel zin om weer aan de slag te gaan bij de kleuters.  
Voor nu wil ik jullie alvast een hele fijne vakantie wensen en hopelijk zien we elkaar snel in het 
nieuwe schooljaar. 
 
Groetjes Susan 
 

 
Mijn naam is Annet Toonders-Schepens en ik mag na de vakantie op de dinsdagen lesgeven aan 
groep 5, samen met juf Linda. Ik heb er nu al zin in! 
Vandaar dat ik mezelf bij deze even zal voorstellen. Ik ben 38 jaar en 
woon in Duizel. Daar ga ik met mijn man Cris een nieuw huis bouwen. 
Samen zijn wij de trotse ouders van onze dochters Lauren (7 jaar) en 
Lotte (6 jaar).  
 
Verder sport ik graag, kijk ik graag films en lees ik veel. Ik ga graag uit 
eten en ik vind het leuk om lekker te kletsen met vrienden en 
vriendinnen. 
Ik heb al een kijkje mogen nemen op basisschool Sint Jan Baptist, maar 
helaas waren er geen kinderen aanwezig.  
 
Ik kijk ernaar uit om iedereen te ontmoeten, maar eerst wens ik jullie een fijne vakantie. Geniet 
ervan en graag tot ziens in september!  
 
Heel veel groetjes, 
Annet Toonders-Schepens 
 

 
Agenda: 

- 23 juli 2021 calamiteitendag (alle kinderen vrij) 
- 26 juli 2021 t/m 3 september 2021 zomervakantie (alle kinderen vrij) 

 
Bijlage: 

- Flyer brede school 


