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Beste ouders, 

 

Welkom!! Het nieuwe jaar is weer van start gegaan. De kinderen hebben kennis gemaakt met hun nieuwe juffen, er wordt weer 
volop gegymd en het eerste Beweegplein is vandaag van start gegaan. Morgen hebben we de openingsviering in de Jozefkerk. 
U bent van harte welkom om 9 uur! De kinderen komen morgen gewoon eerst naar school, wij lopen met zijn allen naar de kerk.  

 

Nu de regelmaat weer terug komt zult u ook weleens vragen "Hoe was het vandaag op school?". Na een tijd zult u daarop als  
antwoord krijgen: "goed", "leuk" of misschien zelfs wel “ok".( Dat gebeurt bij mij thuis wel!) Ik kwam  
een artikel tegen met alternatieve vragen voor "Hoe was het vandaag op school?" Regelmatig zal ik wat voorbeelden geven die mis-
schien een leuk gesprek kunnen uitlokken. 

 

Enkele voorbeelden: 
- Wat ging er vandaag goed?   - Heb je vandaag nog een goede vraag gesteld? 
- Wanneer was je je aan het vervelen?  - Hoe heeft iemand jou vandaag geholpen? 

- Welk cijfer zou je deze dag geven? 
 

We hebben heel veel zin in dit jaar en gaan er iets moois van maken zodat de kinderen de dag op school minstens een 8 geven!  

 

Met vriendelijke groet, 

 

Caroline de Wild 

In een veilige omgeving leren wij van en met elkaar. 

Mad Science komt op school! 

 

We sluiten de eerste schoolweek knallend af! Op vrijdag 6 september komt een van de Mad Science  

professoren een spectaculaire Science show voor groep 3 t/m 8 geven. Na afloop van de show  

worden de inschrijfformulieren aan de kinderen meegegeven en kunnen zij zich opgeven voor de  

naschoolse cursus. 

 

De kinderen worden vanaf 17 september zes weken lang iedere dinsdag meegenomen in de wondere  

wereld van experimenten, proefjes en demonstraties!  Elke week staat een nieuw thema centraal en zal  

de professor de wetenschap en techniek die daarachter zit uitleggen.  

 

Natuurlijk gaan de kinderen ook zelf aan de slag als echte wetenschappers! Ze produceren zelf  

aardschokken, bouwen een eigen thermometer, en krijgen een air-pump rocket mee naar huis! 

 

LET OP! De inschrijftermijn is van korte duur! Inschrijven kan t/m 11 september en vol=vol.  Nu al  

nieuwsgierig? Bekijk hier de lessen of klik direct op het inschrijfformulier. 

Studiedagen 2019/2020 

 
do 26-09-2019 woe 25-03-2020 

do-middag 28-11-2019 woe 20-05-2020 

vrij 06-12-2019 ma 06-07-2020 

ma 06-02-2020 di 07-07-2020 

vrij 21-02-2020  

HULPOUDERS 

Wij zoeken nog ouders die ons op school willen  
helpen met Estafette lezen (ma en/of vrij),  
de bibliotheek en de overblijf. Heeft u tijd en zin? 
Kunt u dit doorgeven aan Caroline! 

Datalijst komende tijd 

Datum Wat Wie 

ma 9-9 Start schoolzwemmen  gr. 4 

ma 16-9 Informatieavond gr. 1 - 7 

ma 16-9 Informatieavond VO gr. 8 

do 19-9 Kindgesprekken gr. 4 - 8  

vrij 20-9 Schoolfotograaf alle groepen 

ma 23-9 Kindgesprekken gr. 4 - 8  

do 26-9 Studiedag / kinderen vrij! alle groepen 

Gezinsviering Parochie 

Zondag 8 september 2019 is er om 09.30 een gezinsviering in de 
St. Willibrorduskerk. U bent allen van harte welkom. 

Nieuwe leerlingen 

Wij heten Chase, Hamzah, Meryam, Kenza,  
Diederik, Kamila, Adam, Harun en Joshua van 
harte welkom op de St. Jan Baptistschool.  

Opmerkingen bij de Chromebooks 

 - Mijn droom is uitgekomen, ik heb gewerkt op een chromebook. 
 - Juf, waar zit de tien?  

Overblijf 

 

Volgende week krijgt uw oudste kind het overblijfformulier. U 
kunt invullen wanneer uw kind(eren) overblijft en het protocol 
moet u getekend teruggeven. 

http://www.bsjanbaptist.nl/nieuws/
http://www.bsjanbaptist.nl/nieuws/
https://onderwijs.mad-science.nl/systeem4/
https://inschrijven.mad-science.nl/

