
  Nieuwsbrief 

 

Corona: 
 

Het advies om twee keer per week bij leerlingen van groep 6, 7 en 8 een preventief zelftest te doen, 
is komen te vervallen. Er wordt nog wel geadviseerd om bij klachten een zelftest te doen. Volgende 

week zullen de leerlingen uit groepen 6, 7 en 8 weer zelftesten mee naar huis krijgen. 

 
Mocht je een test nodig hebben, dan kun je altijd een mail sturen naar sintjanbaptist@veldvest.nl 
 

 
Verkeersweek: 

 

We hebben volgende week verschillende activiteiten over het thema, verkeer georganiseerd. Als 
school vinden we dit een belangrijk thema.   

 
Voor iedere groep hebben we iets leuks geregeld. Het kan zijn dat er hulpouders nodig zijn. Je krijgt 

dan een verzoek vanuit Parro van je leerkracht.   

 
We gaan ervan uit dat de kinderen een leuke en leerzame Verkeersweek tegemoet gaan!  

 

 

Koningsdag:  

 
Hoera…. De koningsspelen komen er weer aan! 

 
Op vrijdag 22 april is het weer zover, de koningsspelen. Voor 
deze ochtend zijn we op zoek naar ouders die ons willen helpen. 

We spelen die dag verschillende spelletjes op het veld en op het 
plein.  

 

De groepen 1-2 spelen spelletjes van 9.00-10.00 uur. Als ouder 
begeleid je dan een groepje bij het spelen van de spelletjes. De 

groepen 3 t/m 8 spelen spelletjes van 10.30 -12.00 uur. Als 
ouder wordt u hier ingedeeld bij een spel. 

 

We kunnen bij de indeling van de groepjes geen rekening houden met uw eigen kind(eren). 
 

Mocht u in de gelegenheid zijn om te helpen, kunt u zich voor 4 april aanmelden door een e-mail te 
sturen naar de oudervereniging (ouderverenigingsjb@outlook.com ). 
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De Koningsspelen overlappen deels met de centrale eindtoets in groep 8. Voor deze groep  

Zorgen we dat ze voor de pauze de centrale eindtoets helemaal hebben afgerond en dan na de pauze 
ook aan de Koningsspelen kunnen deelnemen. Ouders en leerlingen ontvangen hierover apart bericht. 

 
 

 
Leerlingenraad: 

 
Op donderdag 24 maart zijn de leerlingen die vorig jaar de leerlingenraad hebben opgestart bij elkaar 

gekomen. Doel is om uit beide groepen 5 een nieuwe vertegenwoordiger en zo per bovenbouw klas 
een vertegenwoordiger te hebben. Daar gebruiken we de komende twee weken voor. Op 

donderdagen 7 april en 21 april willen we compleet zijn. De leerlingenraad heeft als doel de leerlingen 

een stem te geven. De leerlingen hebben een ander perspectief dan het team, wat verrijkend zal 
werken. 

 
 

 
Thema wonen en bouwen met de kleuters!  

 
Op maandag 14 maart zijn de kleutergroepen gestart met het thema bouwen en wonen. Hoe bouw je 

een huis? Welke stappen zet je en wat heb je daar allemaal voor nodig? Welke gebouwen zijn er nog 
meer en waar kan je die vinden? Wat is het verschil tussen een dorp en een stad?  

 

Het thema werd geopend met hulp van een vader en opa met een echte metsel les! Dit was natuurlijk 
wel heel gaaf! Iedere leerling heeft zijn/haar eigen baksteen mogen metselen. Ook worden er 

zoektochten georganiseerd door de buurt en hebben sommige kinderen leren timmeren.  
 

 

 
 

 

 
Agenda: 

- Woensdag 30 maart: studiedag, alle leerlingen vrij  
 

 
Bijlage: 

- GMR oproep ouders 

- Vakantie programma Oerle 
- Folder Brede school 

 


