
Sinterklaas 

 

Op 4 december vieren we het Sinterklaasfeest. De commissie, 

bestaande uit juf Jessica en juf Mattie, heeft diverse leuke  

plannen bedacht die ook Coronaproof zijn. Eén daarvan is dat 

de Sint al op school is. Dat zal een verrassing zijn voor de  

kinderen! Er is dus geen feestelijke ontvangst van de Sint  

buiten op het plein. 

Kerstvakantie 

 

De kerstvakantie begint donderdag na het kerstdiner! Vrijdag 

18 december zijn alle kinderen vrij! 
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Kerstdiner 

 

Op donderdag 17 december is er van 17.00 tot 18.00 uur 

een kerstdiner op school. In verband met Corona wordt het 

diner dit jaar verzorgd door school.  

Studiedag 

 

Maandag 16 november hebben we een studiedag ge-

had over de Kanjertraining. De leerkrachten zijn weer  

helemaal bijgepraat over de Kanjertraining en over de 

nieuwste materialen. Ook hebben veel leerkrachten weer 

een extra accreditatie gekregen. 

Overblijven op 4 december met de Sint 

We zijn op vrijdag 4 december om 14.00 uur uit. Geeft u dit ook 

door aan de naschoolse opvang? Alle kinderen BLIJVEN die dag 

over en het overblijven is die dag dan ook GRATIS. 

Playmobil   

 

Heeft u ergens op zolder nog een doos met Playmobil? On-

ze kleuters zijn er blij mee op hun nieuwe speeltafel. 

Conciërge 

 

Onze conciërge Theo gaat per 1 december genieten van een 

welverdiend pensioen. Per 1 januari is Luuk Akerboom  

aangenomen om zijn plaats in te nemen. Luuk zal dinsdag, 

woensdagochtend en donderdag op de Sint Jan Baptist zijn.  

Op de overige dagen is hij op de Jozefschool.  

We wensen Theo heel veel plezier en geluk met zijn pensioen. 

Wat zal het rustig zijn zonder de hectiek van de scholen.  

Luuk, wees welkom op onze school. 

Leerteams 

 

U komt nu weinig op school maar bij de ingang komt u dit 

tegen. Onze leerteams: Deze collega's overleggen samen en 

maken plannen om ons onderwijs nog beter te maken. Een 

voorbeeld is dat leerteam ‘geschiedenismethode’ op zoek 

gaat naar een nieuwe geschiedenismethode, leerteam 

‘portfolio’ het portfolio van de kinderen steeds uitbreidt, 

leerteam ‘NT2’ met woordenschat in de weer is en leerteam 

‘Close Reading’ al een studiedag heeft georganiseerd en nu 

een database gaat aanleggen met teksten. 

Oudergesprekken 

 

Deze week zijn de oudergesprekken in volle gang. Wenst u 

een vakleerkracht te spreken of een andere leerkracht zoals 

RT, IB? Laat dat even weten dan kunnen we dat altijd  

regelen. 

Goed Gedrag Baptist 

 

Onze gedragsverwachtingen zijn allemaal klaar. Overal in de 

school en in de groepen hangen de afspraken die we met de 

kinderen maken. De kinderen krijgen ook lesjes om dit gedrag 

te leren. Ja..ook gedrag is leren!! De foto laat de afspraken zien 

die we hebben over het lopen in de gang en het binnen komen. 
Leerteam 

NT2 ONDERWIJS 

Leerteam 
GESCHIEDENISMETHODE 


