
  Nieuwsbrief 

 

Herinnering controle gegevens in Parnassys en opgeven privacy voorkeur: 
 

Het is belangrijk om jaarlijks de gegevens in het ouderportaal van Parnassys te controleren. Denk aan 
telefoonnummers, email adressen. U kunt het tot 1 november 2021 zelf wijzigen.  

Wilt u na 1 november een wijziging doorgeven, dan kan u altijd een mail sturen naar 

sintjanbaptist@veldvest.nl.  
 

Met behulp van onze Parro-app kunt u uw privacy-voorkeuren bekijken en aanpassen indien nodig. 
Dit kunt u doen via de volgende stappen: 

- Onder acties (onder de groepen) vindt u de Privacy-voorkeuren.  

- Tik op Privacy-voorkeuren.  
- Geef per kind aan wat de voorkeuren zijn, via de stipjes of het potloodje achter het kind.  

 

 
Opening kinderboeken week: 
 
Woensdagochtend stond de opening van de kinderboeken week 
gepland. Door het slechte weer hebben we de opening verplaatst 

naar donderdagochtend.  

 
De leerkrachten hadden een leuk stukje bedacht, waarin een 

aantal beroepen naar voren kwam. De kinderen vonden het erg 
leuk!  

 

Thema van de kinderboeken week is: worden wat je wil.  
 

 
 

 
 

 

Op vrijdag is de burgemeester van Veldhoven, de heer Marcel Delhez in 
verschillende klassen langs geweest om te komen vertellen over zijn 

beroep. De kinderen vonden het erg spannend, maar hadden er ook heel 
erg veel zin in! De kinderen hebben vragen mogen stellen aan de 

burgemeester. Erg leuk dat hij langs is geweest! Ze hebben nu een indruk 

gekregen van zijn werk. 
 

  



Informatie avonden  
 
Nu de maatregelen versoepeld zijn, is het weer mogelijk om informatieavonden te kunnen 

organiseren. 
 

De groepen 3 gaan al op korte termijn een informatieavond houden over het “leren lezen”.  

Groep 8 wil graag de ouders en leerlingen informeren over de overstap naar het Voortgezet 
Onderwijs.  

 
Na de herfstvakantie volgen de overige groepen. 

 

 
Verlof aanvraag 
 
Als u uw kind(eren) om belangrijke redenen niet op school kunt laten komen, moet u dit ruim van 

tevoren bij de directie aanvragen. Bij elke verlofaanvraag dient u onderbouwing aan te leveren.   
 

Extra vakanties onder schooltijd zijn niet toegestaan en worden door de leerplichtambtenaren 
nauwkeurig gecontroleerd.  

Er zijn twee uitzonderingen op deze regel: 
- Verlof wegens gewichtige omstandigheden van medische en/of sociale aard, die buiten de 

wil van de ouders zijn gelegen; 
- Verlof van maximaal twee weken, alleen wanneer de ouders wegens de aard van hun beroep 

niet tijdens de schoolvakanties met vakantie kunnen gaan. Dit verlof mag niet vallen in de 
eerste twee weken van een nieuw schooljaar.  

 
Geen reden voor verlof is: 

- Familiebezoek in het buitenland. 
- Vakantie in een goedkope periode. 
- Omdat oudere kinderen uit uw gezin (op de middelbare school) al vrij hebben. 
- Eerder vertrek of latere terugkeer in verband met de (verkeers-)drukte. 

 

 
Step vermist: 
 

Sinds vorige week is onderstaande step weer vermist. Nu helaas van een ander 

kindje. Mocht je per ongeluk de verkeerde step mee naar huis hebben genomen, wil 
je de step dan weer naar school meenemen?  

 
Om dit in de toekomst te voorkomen, dringend verzoek om een naam op de step te 

zetten. 
 

 

  



Terugkoppeling n.a.v. Schoolraad/MR vergadering van 23 september jl. 
 
Tijdens de eerste vergadering van het nieuwe schooljaar hebben we allereerst teruggekeken op het 

afgelopen schooljaar. We zien met elkaar dat corona een impact heeft gehad op kinderen, ouders en 
het team. Het geven van digitaal onderwijs is tijdens de 2e lockdown goed vormgegeven door de 

leraren, compliment. Communicatie richting ouders heeft aandacht gehad en blijft een vast 

agendapunt.  
 

Ook hebben we besproken dat het belangrijk is, nu de corona maatregelen stoppen, dat er aandacht 
is voor de ouderbetrokkenheid/hoe zorg je weer voor fysiek contact met ouders.  

 

Vooruitkijkend naar dit schooljaar hebben we met elkaar de jaarplanning gevuld met diverse 
onderwerpen zoals: schoolgids, begroting, terugkoppeling studiedagen en werkgroepen en 

communicatie. 
 

Ouders die geïnteresseerd zijn om als toehoorder een vergadering bij te wonen zijn van harte welkom 
tijdens onze volgende vergadering op donderdag 18 november om 19:30 uur. Graag even aanmelden 

via schoolraad@sintjanbaptist.nl  

 

 
Agenda: 

- 15 oktober: afsluiting kinderboeken week 

- 25 t/m 29 oktober: herfstvakantie  
 

 

Bijlage: 
- Kliederkerk flyer en uitleg 
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