
  Nieuwsbrief 
 

Aanmelden nieuwe leerlingen: 
 
In januari en mei worden elk jaar peuterkijkochtenden georganiseerd. I.v.m. de huidige corona 
maatregelen kunnen de ochtenden helaas niet doorgaan. Mocht je in jullie omgeving nieuwe ouders 
kennen, dan mogen ze ook altijd informatie opvragen via onze mailadres sintjanbaptist@veldvest.nl.  
 
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 (praktische informatie, aanmelden, 
contact) of een mail sturen naar sintjanbaptist@veldvest.nl. Dan sturen wij een inschrijfformulier 
naar jullie toe.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Terugkoppeling MR vergadering 10 december 2020: 
Op 10 december jl. is er een Schoolraad/MR vergadering gehouden en met dit bericht wordt een 
korte terugkoppeling gegeven van de besproken onderwerpen. 
 
Allereerst is er gesproken over de jaarlijkse ouderbijdrage. Omdat de corona pandemie een grote 
invloed heeft op de activiteiten die in dit schooljaar georganiseerd zijn en mogelijk nog gaan worden, 
is besloten een aangepast bedrag te vragen aan alle ouders als ouderbijdrage. Hierover volgt nog 
extra informatie. 
 
Daarnaast zijn een tweetal beleidsdocumenten besproken, te weten het Schoolondersteuningsprofiel 
(SOP) en het Professioneel statuut. Hierover zijn enkele verhelderingsvragen gesteld. 
We hebben stilgestaan bij de communicatie vanuit de school richting ouders vanwege de 
schoolsluiting in november 2020. We hebben ervaringen gedeeld en leerpunten opgehaald. Het 
belang om tijdig een doorkijk in ontwikkelingen/vervolg te geven aan ouders, wordt onderschreven 
en zal meegenomen worden in de toekomst.  
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Dat communicatie een belangrijk thema is, onderschrijven alle aanwezigen. Dit schooljaar zal er een 
communicatieplan opgesteld worden door de school en de MR wordt ook gevraagd hiernaar te 
kijken. 
 
Let op: de vergadering heeft plaatsgevonden voor de schoolsluiting in december.  
Ten slotte hebben we de impact van het corona virus op de schoolorganisatie besproken en het 
effect van corona op de kerstactiviteiten. 
De actualiteit haalde ons opnieuw in toen er op 14 december jl. besloten werd door het kabinet dat 
de basisscholen vanaf woensdag 16 december hun deuren moesten sluiten. Daardoor zijn zelfs een 
deel van de aangepaste kerstactiviteiten niet doorgegaan helaas. 
 
 

 
 
 
Beste ouders/verzorgers, 

Met Carnaval in aantocht willen we als school toch aandacht besteden 

aan dit mooie feest. De huidige omstandigheden mogen de pret niet 

drukken voor de kinderen! Het gezamenlijk hossen, springen en de 

polonaise lopen zal plaatsvinden in de klassen zelf en dat betekent ook 

geen feest op het schoolplein. Om toch het carnavalsgevoel te ervaren 

hebben we een coronaproof programma bedacht.  

Op donderdag 11 februari zetten we de boel vast “op de kop”. Die dag 

hebben we gekke haren/hoofddeksel dag! De kinderen mogen met een 

gek hoofddeksel of gekke haren op school komen.  

Op vrijdag 12 februari is er Carnaval voor alle leerlingen op school. Die 

dag mag je verkleed naar school komen. Dus, vroeg opstaan, verkleden 

en schminken! Die dag gaan we kijken naar ‘The Masked Baptist Singer’ 

en we hebben  een crea-ochtend op de planning.  

Zo hopen we een gezellige ochtend te creëren voor de vakantie.  

ALAAF! 

De Carnavalscommissie  

 

 

  



Typetuin: 
 
Betreft: inschrijven zonder risico voor de typecursus na schooltijd  
 
Beste ouders/verzorgers,  
Op woensdag 10 maart 2021 om 14:00uur start bij voldoende aanmeldingen de klassikale typecursus 
van de Typetuin op onze school. Er zijn nog plaatsen beschikbaar. Wellicht is de reden dat u uw kind 
nog niet heeft ingeschreven de onzekere periode waarin we leven. Middels onze routekaart 
verschaffen wij u graag duidelijkheid over de route naar de start van de cursus en hoe we tijdens de 
cursus in bepaalde situaties handelen. Uitgangspunt is dat uw kind hoe dan ook slaagt voor de 
cursus.  
 
Wees verzekerd van een plek en schrijf in via www.typetuin.nl/aanmelden.  
 
ROUTEKAART  

Inschrijven De vroegboekkorting van 25 euro is omgezet in een vaste 
korting en wordt ongeacht het moment van inschrijven 
toegekend. U betaalt 160 euro i.p.v. 185 euro.  

Annulering  De uiterste datum om kosteloos te annuleren is verder in de 
toekomst geplaatst. Dit kan nu t/m 24 februari 2021. Ongeacht 
het moment dat u uw kind heeft ingeschreven.   

 
Verschillende scenario’s 

A. De school blijft open 
gedurende de hele cursus. 

We verzorgen de cursus volgens planning (deze krijgt u 
toegestuurd). 

B. De scholen gaan voor de 
aanvangsdatum voor ons dicht 
door bijvoorbeeld een 
lockdown. 

1. Zodra de school weer open gaat en de situatie het toe laat, 
gaan we van start met de cursus.  
2. Wanneer het aantal resterende schoolweken onvoldoende is 
om een volledige cursus te kunnen verzorgen/plannen zijn we 
genoodzaakt van onze kant de cursus te annuleren. U krijgt de 
volgende keuzemogelijkheden:  
A. U verschuift de inschrijving naar volgend schooljaar.  
B. U stapt over op de online cursus en krijgt het verschil terug. 
C. U annuleert de inschrijving en krijgt uw betaalde cursusgeld 
terug.   

C. De school gaat tijdens de 
cursus voor ons dicht door 
bijvoorbeeld een lockdown. 

1. Zodra de school weer open gaat en de situatie het toe laat, 
maken we een nieuwe planning en vervolgen we de cursus.  
2. Wanneer het aantal resterende schoolweken onvoldoende is 
om alle resterende lessen in te kunnen plannen ontvangt u per 
niet genoten les 5 euro terug.  
3. Onze typecoach blijft uw kind tot de zomervakantie op 
afstand monitoren en begeleiden. Uw kind slaagt, mits 
natuurlijk voldoende geoefend.  

 

 
Agenda: 

- Voorjaarsvakantie 15 t/m 19 februari 2021 
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