
Weer naar school 

 

Wat leven we toch in een bizarre tijd. We zijn ontzettend blij dat 

we de kinderen weer 'gewoon' les kunnen geven. We zijn blij 

met uw sympathieke mailtjes en berichten over ons  

afstandsonderwijs. Dat doet ons goed. Ook vinden we het fijn 

dat u zo goed afstand houdt en de meeste kinderen alleen naar 

school komen.   

15 februari 2021 

Ouderenquête   

 

Na 1 maart gaan we de ouderenquête uitzetten . U ontvangt 

daarvoor via Parro een link. We zijn benieuwd naar uw ant-

woorden.  

Overblijf 

 

Ieder kind kan natuurlijk overblijven maar we kunnen ons goed 

voorstellen dat de kinderen in groep 7 en 8 ook weleens naar 

huis willen. Dat kan en mag! Het is voor oudere kinderen goed 

om die zelfstandigheid te oefenen en soms is een beetje afstand 

nemen van school in de pauze een goed idee. 

Mooie verbeteringen 

 

Gedurende de lockdown heeft conciërge Luuk verschillende 

mooie verbeteringen uitgevoerd. Luuk: bedankt!!!  

Studiedag 19 februari 2021 vervalt 

 

Vrijdag aanstaande stond een studiedag voor de leerkrach-

ten gepland maar er is gewoon les!!! We hebben de kin-

deren te lang gemist.  

Start nieuwe kleutergroep 

 

Na de voorjaarsvakantie beginnen we met een nieuwe in-

stroomgroep A. Dat betekent een aantal verschuivingen in 

personeel. Ook verwelkomen we juf Nathalie Braakman als 

nieuwe leerkracht voor groep 4 en groep 6.  

Welkom Nathalie. 

School-bibliotheek is nog gesloten 

 

De bibliotheek is niet open. Uw kind mag (of eigenlijk moet) 

een boek van thuis meenemen. We lezen iedere dag !  

Rapport 

 

Eind van de week gaan de rapporten mee. Hier wordt altijd 

veel aandacht aan besteed door de leerkrachten. Neemt u 

het rapport ook eens door met uw kind en vraag waar hij / 

zij trots op is en waar het eventueel nog beter kan. Het rap-

port mag na de vakantie weer getekend terug. De ouderge-

sprekken zijn deze week. Als u zich nog niet ingeschreven 

heeft dan kan dat nog via Parro.  

Vakantie 2021-2022 

Herfstvakantie 18-10-21 t/m 22-10-21 

Kerstvakantie 27-12-21 t/m 07-01-22 

Voorjaarsvakantie 28-02-22 t/m 04-03-22 

Meivakantie 25-04-22 t/m 06-05-22 

Zomervakantie 11-07-22 t/m 19-08-22 

Overblijf  

We zijn erg blij met overblijfouders. Als u het leuk vindt om 

(inval) overblijfouder te worden, dan bent u natuurlijk ook van 

harte welkom. U krijgt er een mooie vergoeding voor en uw 

kind blijft gratis over. Op het moment zijn er alleen ouders voor 

buiten nodig maar laten we hopen dat dat snel verandert.  

 

Bijna alle overblijfrekeningen over de maanden september tot 

de lockdown in december zijn betaald. Bent u het nog vergeten, 

wilt u deze rekening dan zo snel mogelijk betalen?  

 

Een bedankje is wel op zijn plaats voor de overblijfouders.  

Iedere dag komen zij op school om de kinderen te begeleiden 

met het eten en het spelen. Dank je wel allemaal! Heeft u  

vragen over het overblijven, dan kunt u contact opnemen met 

Yolanda van Nes op yolanda@bsjanbaptist.nl  

Ouderraad 

 

Een attentie van de ouderraad 

voor het personeel.  

 

Bedankt, erg leuk! 


