
Tennis 

 

Vorige week en deze week mochten we komen tennissen bij de 

tennisverenigingen in Wassenaar; Tennispark De Oude Eik en 

de Kieviten Tennis verzorgen deze lessen gratis om alle kin-

deren kennis te laten maken met tennis en padel.  

Met gezellige trainers en leuke oefeningen was het ook dit jaar 

weer een succes en zijn de kinderen enthousiast. Meer  

informatie over de tennisverenigingen vindt u in de bijlage. 

“klimrek grote schoolplein” 

  

Goed nieuws! Het klimrek op het grote schoolplein gaat er ko-

men. Deze week stemmen de kinderen op hun favoriet. Vervol-

gens komt een bedrijf het klimrek inmeten en wordt het ge-

maakt in de fabriek. We werken er hard aan om het nog voor 

de zomervakantie te kunnen plaatsen. Daar kunnen we zeker 

hulp bij gebruiken. Als je wilt helpen, meld je dan aan bij juf 

Caroline of juf Annemarie. 

Bibliotheek 

 

Wie wil er maandagmiddag van 14.30 uur tot 15.00 uur de 

bibliotheek gaan doen? 

Leerling tevredenheid enquête: ons rapportcijfer! 

 

De leerlingen van groep 6-7-8 hebben de jaarlijkse leerling - 

enquête ingevuld. We hebben goede rapportcijfers 

gekregen! Op deze link vindt u de hele uitslag van de enquê-

te. We zijn bijzonder trots op ons rapportcijfer ; 8.3 en dat 

we op de vraag: “Vind je de regels op school duidelijk?”, een 

9.3 scoorden. 
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Lentekriebels 

 

We zijn weer begonnen met het project Lentekriebels. 

https://www.youtube.com/watch?v=T4rxVnvIaYQ  

Dit liedje kennen de meeste kinderen wel! De speciale activitei-

ten zoals een Kahoot quiz en denksleutelactiviteiten zijn in de 

klassen. Vraagt u er eens naar bij uw kind. Ook ziet de school 

er lentekriebelig uit met kunstwerken van de kinderen op de 

prikborden. 

Estafette - Ouder gevraagd! 

 

Op maandagochtend hebben we een plaatsje vrij om de 

jongste kinderen te begeleiden van 8.45 uur tot 9.25 uur.  

NL doe-dag 

 

Aanstaande zaterdag is het zover. NL doet. Komt u helpen? 

We beginnen de dag met koffie en cake om 9.30 uur en zijn 

er dan tot 15.00 uur. En terwijl u bezig bent in de tuin , kun-

nen uw kinderen een leuke creatieve workshop doen bij juf 

Esther. Hoe leuk is dat ! Ook al kunt u maar een uurtje..van 

harte welkom!  

Corona-virus 

 

We volgen de richtlijnen van de GGD en het RIVM. We wassen 

onze handen regelmatig en verschonen de handdoeken meer-

dere keren per dag. We geven geen handen meer maar een 

'boks' met voet of elleboog. Mochten er veranderingen zijn in  

de richtlijnen van de overheid dan stellen we u daarvan op de 

hoogte. 

Kernwaarden 
 

Onze kernwaarden: de 3 V's: V van Vertrouwen:: We kunnen op 

elkaar rekenen, durven eerlijk te zijn en doen wat we beloofd 

hebben. De andere V's zijn Veiligheid de Verantwoordelijkheid.  

Zwemtoernooi 

 

Het St. Jan Baptist-zwemteam heeft vorige week  

deelgenomen aan het Schoolzwemtoernooi. Er is veel en 

hard getraind door de kinderen, met dank aan Willemijn, 

Angelique en zwemtrainster Mirjam. Voor het team van 

groep 5/6 resulteerde dat zelfs in een beker voor de tweede 

plaats.  

Breinhelden “STOPKRACHT” 

 

Het betreft hier de vaardigheid om je in te houden, om je 

impulsen te controleren. Bijvoorbeeld: Je kunt 

netjes op je beurt wachten en praat niet overal 

doorheen. Dat oefenen we met Breinhelden.  

Gezonde traktatie 

 

Damian (gr. 8) heeft een heerlijke 

gezonde traktatie voor de juffen  

verzorgd. Het was heerlijk! 

Opbrengst statiegeld 
 

We hebben € 59,80 opgehaald met de statiegeldactie. Dit geld 

hebben we overgemaakt naar het Rode Kruis. 

https://scholenopdekaart.nl/Basisscholen/11831/1100/Basisschool-Sint-Jan-Baptist/Leerlingtevredenheid
https://www.youtube.com/watch?v=T4rxVnvIaYQ

