Nieuwsbrief
Het nieuwe schooljaar:
We hopen dat iedereen een fijne zomervakantie heeft gehad!
Natuurlijk zijn we dit schooljaar bijzonder begonnen in verband met het nieuwe bijgebouw. Er was
gezorgd voor een mooie rode loper, ballonnen en voor alle kinderen lekkere kinderchampagne.
Wij wensen iedereen een heel fijn schooljaar toe!

Schoolraad
De schoolraad is op zoek naar versterking!
Wie lijkt het leuk namens de ouders de schoolraad te vertegenwoordigen?
Het doel van de schoolraad is dat belanghebbenden kunnen meepraten over beslissingen die hen
aangaan en deze behartigd. Een van de belangrijkste instrumenten van de schoolraad daarbij is het
instemming- en adviesrecht. De schoolraad probeert een sfeer van openheid en democratie te
bevorderen, zodat alle betrokkenen bij school op de hoogte zijn wat er speelt en daarop kunnen
reageren. De schoolraad bestaat uit ouders en personeelsleden, indien mogelijk in een gelijke
verhouding.
Als je interesse hebt, dan kan je mailen naar: sintjanbaptist@veldvest.nl

De brigadiers willen graag uw hulp!
Op dit moment zijn de brigadiers dringend opzoek naar vrijwilligers om mee te helpen. Wil je graag
meehelpen met brigadieren dan horen wij het graag! Op vrijdag 4 september wordt er op school een
opleidingscursus van 8.30 -9.30 uur georganiseerd. Dit is wel verplicht voordat je gaat brigadieren.
Als je interesse hebt, dan kan je mailen naar: sintjanbaptist@veldvest.nl

Informatiemarkt:
Ieder jaar organiseren we een informatiemarkt waarbij iedereen wordt uitgenodigd.
Helaas kan dit i.v.m. Corona niet door gaan omdat er dan te veel volwassen in het gebouw aanwezig
zijn en we de 1.5 maatregel niet kunnen waarborgen. De informatie en de kennismaking wordt op
een andere manier vormgegeven.
In week 36 ontvangt u van de leerkrachten van de groep een nieuwsbrief waarin de belangrijkste
informatie over het leerjaar en afspraken in de groep vermeld staan.
In week 38 en 39 worden de oudergesprekken gepland. Hiervoor ontvangt u via Parro de
mogelijkheid om u in te schrijven.

Agenda:
- 18 september studiedag

