
  Nieuwsbrief 

 

Thema Italië in de kleutergroep:  
 

De afgelopen drie weken hebben we bij de kleutergroepen gewerkt 
rondom thema Italië. We hebben het gehad over de vlag, het land, 

kunst en cultuur. Denk hierbij aan de Mona Lisa, het Colosseum en het 

Italiaans eten. Wat een beleving en interesse is er getoond, leuk!  
 

Gedurende het thema hebben we verschillende activiteiten gedaan 
waarbij u kunt denken aan het klaarmaken en proeven van spaghetti, 

knutselen van de toren van Pisa, knippen van een Italiaans kleedje, 
wegen met pasta, een voorleesverhaal over de spaghetti van Minetti 

en het bereiden en eten van pizza’s!  

 
Wat een gezellig thema hebben we gehad!  

 

 
Aanmelding nieuwe leerlingen: 

 
In januari en mei worden elk jaar peuterkijkochtenden georganiseerd. I.v.m. de corona maatregelen, 
kunnen de ochtenden helaas niet doorgaan.  

 
U bent natuurlijk altijd welkom op school voor een rondleiding. U kunt uw zoon of dochter via de 

website aanmelden of u kunt een mail sturen naar sintjanbaptist@veldvest.nl. Als u hierin uw 

telefoonnummer en de leeftijd van uw zoon of dochter aangeeft, dan nemen wij contact met u op 
voor het maken van een afspraak.  

 
Ook een extra herinnering voor de broertjes en zusjes die nog niet op 

school zitten. Willen jullie eraan denken om ze vanaf 2.5 - 3 jaar in te 

schrijven? Dan kunnen wij hier rekening mee houden met de telling voor 
de komende jaren. Je kunt een aanmeldingsformulier invullen op de 

website of een mail sturen naar sintjanbaptist@veldvest.nl. Dan sturen 
wij een inschrijfformulier naar jullie toe. 
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Stand van zaken: 

 
Door de nieuwe maatregelen kunnen kinderen gelukkig weer vaker en meer naar school. Indien een 

leerling in de groep van uw kind(eren) positief getest wordt, heeft dit in principe nooit gevolgen voor 

de rest van de groep. Vandaar dat u geen bericht meer ontvangt als er een leerling positief getest is. 
Mocht de GGD naar aanleiding van een of meerdere besmettingen aangeven dat dit wel gevolgen 

heeft, dan hoort u dat. Mocht de leerkracht positief testen, wordt u uiteraard wel op de hoogte 
gesteld.  

 
We verzoeken u om een positieve test altijd aan de leerkracht door te geven. Het blijft voor alle 

ouders belangrijk om alert te zijn op klachten bij uw kind. Bij milde klachten is een negatieve zelftest 

voldoende om weer naar school te komen. U kunt dit via de mail aangeven bij de leerkracht als dit 
van toepassing is. Bij aanhoudende of ernstige klachten is het advies bij de GGD te testen. 

 

 
 

Veilig oversteken! 
 

Om ervoor te zorgen dat de leerlingen veilig kunnen oversteken staan er in ‘weer en wind’ 2x per dag 

brigadiers bij de oversteekplaats voor de school.  
 

Zij vragen uw aandacht voor de algemene afspraken. 
- De brigadier loopt naar het midden van de rijbaan en geeft een fluitsignaal. 

- Het tweede fluitsignaal geeft aan dat er overgestoken mag worden.  

- Fietsers lopen met de fiets aan de hand. 
 

Naast de aandacht die we op school besteden aan het oversteken, vragen we om de afspraken ook 
met uw kind te bespreken. 

 

 

 
Agenda: 

- Studiedag: vrijdag 18 februari (alle kinderen vrij) 
 

 

Bijlage:  
- Informatieflyer GGD opgroeien 

 

 


