
  Nieuwsbrief 
 

 

Update corona maatregelen 
 

Sinds 21 september zijn de maatregelen versoepeld. Bij een besmetting in de klas of groep hoeft niet 
langer de hele klas in quarantaine. Bij twijfel over specifieke situaties, zullen we contact opnemen met 

de GGD over de te nemen maatregelen. 
 

De afgelopen 1,5 jaar waren alleen de ouders van de leerlingen uit groep 1-2 welkom op het 

schoolplein. Vanaf komende week zijn alle ouders weer welkom op het schoolplein. Spreek wel met 
uw kind een ophaalplek af. 

 

Fietsenstalling  
 

Er komen steeds meer kinderen op de fiets en step naar school. Bij de fietsenstalling staan nummers 
om een vakverdeling aan te geven. De leerlingen uit groepen 1-2 zetten hun fietsen, stepjes bij 

nummer 1 en 2, groep 3 bij nummer 3, enz. Om de fietsenstalling zo goed mogelijk te kunnen 
gebruiken graag de fietsen in het fietsenrek zetten. 

 

Het advies voor na schooltijd; graag alle fietsen en stepjes mee naar huis.  
Er vinden ’s avonds en in het weekend nog steeds veel vernielingen plaats. 

 

Step vermist: 
 

Sinds woensdagmiddag is er een step vermist van een leerling uit groep 4. Het betreft een step op 

onderstaande afbeelding. Als u de step herkent, omdat hij per ongeluk met u mee naar huis is 
gegaan, willen wij vragen om hem terug naar school te brengen.  

Er zijn meerdere kinderen met dezelfde step. Om in de toekomst 
dit probleem te voorkomen, is het wellicht handig om een sticker met  

de naam van uw kind op de step te plakken. Dan is het altijd duidelijk van wie de step is.  
 

 



 

 

Studiedag ‘Gelukskoffer’ 
 

A.s. maandag 27 september zijn alle leerlingen vrij i.v.m. de studiedag. 

Op deze dag gaan we aan de slag met de methode ‘Lessen in geluk’ van Gelukskoffer.  
Gelukskoffer is een wetenschappelijk onderbouwde methode voor het basisonderwijs, gebaseerd op 
de positieve psychologie.  
 
In de middag gaan we aan de slag met de methode ‘Lessen in geluk’ van Gelukskoffer. Hierbij wordt 
expliciet stilgestaan bij de didactiek, de oefeningen en de lesmaterialen van Gelukskoffer. 
De  7 thema's keren in iedere groep terug: wat is geluk, positief denken, dankbaarheid, talenten, 
zelfvertrouwen, toekomstdromen en geluk doorgeven. 

 

GGD Brabant – Zuidoost: kindmonitor 0t/m 11 jaar 
 
De GGD Brabant-Zuidoost heeft eind september een uitnodiging om de Kindmonitor in te vullen 
verstuurd naar ruim 26.000 ouders van kinderen in de leeftijd van 0 t/m 11 jaar. De vragen uit deze 

enquête gaan over de gezondheid, leefstijl en woonomgeving van de kinderen. Heeft u ook een 

uitnodiging ontvangen? Doe mee, uw mening telt!  
 

Meer informatie en een kort filmpje kun je vinden op www.startvragenlijst.nl/GGDBrabant 
 

 

Folder 
 
Afgelopen woensdag 22 september zijn er folders uitgedeeld op het schoolplein. Met dank aan een  

oplettende ouder die ons op de hoogte heeft gebracht. 
Deze actie is zonder goedkeuring van de directie uitgevoerd. Dit initiatief wordt op deze manier niet 

gesteund. 

 

 
Gevonden, stukje van een sieraad: 
 
Wie o wie is onderstaande kwijt? Een leerling heeft dit stukje sieraad gevonden op het grasveld bij de 

pingpongtafel. Mocht het van jou zijn, stuur dan een mailtje naar sintjanbaptist@veldvest.nl  

 

 
 
 

http://www.startvragenlijst.nl/GGDBrabant
mailto:sintjanbaptist@veldvest.nl


 

Agenda: 
- Maandag 27 september: studiedag, alle leerlingen vrij 
- Woensdag 6 oktober: start kinderboeken week  

 
 

Bijlage: 
- Rock Solid Veldhoven (groep 5 t/m 7) 

 
 


