
Schoolreisje 

 

Door de Corona-maatregelen kunnen we helaas geen schoolreis 

organiseren in september of oktober. Een schoolreisje staat wel 

in de planning maar we gaan kijken of we nog iets in het  

voorjaar kunnen organiseren.  

Ventilatie 

 

Ons ventilatie-systeem is in orde en werkt met lucht van 

buiten. Toch komt er morgen een bedrijf langs om alles te 

controleren en schoon te maken. Ook houden we onze ra-

men open. Nu het wat kouder wordt is het handig om een 

trui of vest mee naar school te geven.  
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Boeken van Bruna 

 

Koopt u toevallig een boek in de boekwinkel bij Bruna..wilt u 

dan de kassabon inleveren op school? We krijgen dan een 

leuke waardebon voor 20% korting en daar kunnen we 

mooie boeken voor de bieb van kopen!  

Tandarts– en doktersafspraken 

 

Wilt u alstublieft proberen om tandarts en doktersafspraken 

zoveel mogelijk te plannen na schooltijd en op woensdagen? 

We weten dat het niet altijd kan maar het zou wel fijn zijn!  

Vacature Algemeen Bestuur 

 

Binnen het algemeen bestuur van de SKOW ontstaat  

binnenkort een vacature. We zijn dus op zoek naar  

kandidaten die lid willen worden van het Algemeen Bestuur. 

Meer informatie is te vinden op www.skowassenaar.nl en 

www.bsjanbaptist.nl 

Cultuurprijs van Wassenaar 

 

Hoera voor juf Linda. Voor haar fantastische kunstgeschiedenis-

project heeft zij de culturele groepsprijs van Wassenaar gewon-

nen. Een prijs waar € 750,00 aan vast zit. Proficiat.  

Communie en vormsel 
 

- 06 juni 2021 groep 4 kan Eerste Heilige Communie doen.  

- 23 mei 2021 groep 8 kan Heilig Vormsel doen.  

Voor beide activiteiten beginnen de voorbereidingen in oktober 

2020. 13 oktober is er een informatieavond over de eerste heili-

ge communie en op 29 september is er een informatieavond 

over het vormsel. Beide avonden zijn in het Sion (parklaan 28, 

naast Jozefkerk). In de bijlage vindt u alle gezinsactiviteiten.  

Corona 

 

We denken hard na over alle Corona-maatregelen. Alle kinderen 

met snotneuzen mogen nu naar school. Dat houdt waarschijnlijk 

wel in dat leerkrachten sneller aangestoken worden en dan dus 

wel thuis moeten blijven en getest moeten worden. En de snel-

test loopt nu al vertraging op. We gaan doen wat we kunnen 

om alle groepen op school te houden. Volgende week krijgt u 

een bericht met onze ideeën over onderwijs in Coronatijd. 

Wegbrengen en halen 

 

Na wat aanloopproblemen bij groep 1 gaat het halen en bren-

gen nu heel soepel. Vanuit de MR krijgen we wel signalen dat 

het druk wordt achter het hek en de heg bij het grote plein. 

Jammer, want dan kan de anderhalve meter niet meer gewaar-

borgd worden. Wilt u met 1 ouder komen, groep 5 t/m 8 kun-

nen heel goed alleen komen en gaat u alstublieft snel naar huis 

als uw kind binnen is.  

Klachtenprodure 

 

De MR heeft de klachtenprocedure goedgekeurd. U kunt deze 

vinden op de site van onze school (www.bsjanbaptist.nl). 

Schoolfoto’s 

 

Vandaag krijgen de kinderen hun schoolfoto mee naar huis. 

U kunt de foto’s eventueel bijbestellen via internet. Hoe dit 

moet staat op het formulier wat bij de foto’s zit.  

Aanmelden broertjes-zusjes 

 

Mocht u nog jongere broertjes of zusjes hebben die u nog 

niet heeft aangemeld, doe dit dan snel want we lopen aardig 

vol.  

Studiedag 7 oktober 2020 

 

Op woensdag 7 oktober hebben we een studiedag. De auteur 

van het boek ‘Close Reading’ komt dan langs om een vervolg-

cursus te geven van deze aanpak voor begrijpend lezen. Tony 

van Dalen is de expert in Nederland op dit gebied. De kinderen 

zijn deze dag vrij! We kijken ernaar uit.  

Bibliotheek 

 

Voor de donderdagmiddag zoeken wij nog een hulpouder 

die ons wil helpen in de bieb. Heeft u tijd om van 14.30 uur 

tot 15.00 uur de bieb te bemannen? We horen het graag! 

Estafette 

 

Wij zijn nog op zoek naar hulpouders voor het Estafette-

lezen. Wij hebben nu wel alles bezet maar geen reserve. 

Mocht u op maandag– en/of vrijdagochtend van 08.45 tot 

09.25 uur tijd hebben om te lezen met een klein groepje 

kinderen, meldt u zich dan aan bij Caroline.  

Lijnbaltoernooi woensdag 14 oktober 

 

Groep 6 heeft op woensdagmiddag 14 oktober een lijnbal-

toernooi. Helaas kunnen er, vanwege Corona, geen ouders 

komen kijken. Verdere informatie volgt nog.  
Plasticloos 

 

De Baptist wil plasticloos. Wilt u er alstublieft aan denken om de 

snack en lunch niet in wegwerpplastic te verpakken!! 


