
Vrije dagen 

 

Aanstaande vrijdag 17 april zouden we een Sint Jan Baptist 

Koningsdag hebben. Dat gaat helaas niet door.. dus geen koek-

happen en lintjesregen ..wel een vrije dag ..geniet ervan! Ook 

volgende week vrijdag 24 april is een vrije dag omdat dat de 

officiële Koningsspelen zijn. 

Enquête 

 

U krijgt vandaag een enquête over ons afstandsonderwijs. We 

willen het u zo gemakkelijk mogelijk maken en vragen daarom 

graag uw mening en ideeën. We hopen op heel veel ingevulde 

formulieren. Het invullen duurt ongeveer 2 minuten. 

Dank 

 

Namens het hele team wil ik u bedanken voor de aardige 

mails die we mogen ontvangen. Daar worden we altijd blij 

van. 

Weer naar school 
 

21 april is de persconferentie van premier Rutte en zullen we 

horen wanneer we weer naar school mogen. Ik zal u zo snel 

mogelijk daarna informeren . 

16 april 2020 

Zelf maken met een duwtje in de rug 

 

Het werk voor uw kind kan soms best veel zijn. Hoe handig 

is het om soms zelf snel het antwoord in te typen of som-

men zelf te maken. Doet u dat a.u.b. niet! Snappet past dan 

namelijk het streefniveau van de kinderen aan en dan krij-

gen ze al heel snel veel te moeilijke opdrachten. Dat moti-

veert niet. Laat de kinderen het werk zelf maken en dan 

biedt Snappet automatisch het goede niveau aan. 

Groep 3 

 

Ook voor groep 3.....laat uw kind het zoveel mogelijk zelf 

doen.. alleen dan kunnen juf Mattie en juf Nanette zien waar 

extra hulp of uitleg nodig is. 

Meet MET Camera 

 

Sommige kinderen weigeren om de camera aan te zetten met 

een MEET. Dat kan natuurlijk niet. Zo weten de juf nog niet of 

uw kind echt mee doet., dus camera aan. En.. weet u nog? Die 

Meets zijn verplicht.. dat is een gewone les. 

Hulp nodig? Kan anoniem 

 

U kunt de Schooladviesdienst altijd bellen met vragen over 

opvoeding, omgaan met moeilijk gedrag, uitleg over het 

Corona virus. Ook kan de SAD u doorverwijzen naar andere 

instanties zoals hulp voor mantelzorgers, echtscheiding of 

zelfs hulp bij de belastingformulieren. Het nummer is 070- 

22120320. Er is een luisterend oor! En het kan anoniem. 

Wij zijn er ook! 

 

Heeft u hulp of ondersteuning nodig van ons.. bel of mail 

Caroline, Dominique of de groepsleerkracht. We kunnen 

altijd zoeken naar een oplossing.  

Bedankt! 

 

Het team van de St. Jan Baptist heeft van de OR een  

cadeautje gekregen als dank voor alle inspanning. Wat  

ontzettend leuk!  

MR 

 

De MR wenst u alle sterkte in deze tijd… houd vol! 


