
De groencommissie zoekt nieuwe ouders  

 

We zijn weer begonnen met het onderhoud van onze groene 

schoolpleinen. Vind je het gezellig om de groencommissie te 

helpen? Meld je aan bij Caroline of Juf Annemarie, bijv. via de 

mail (Annemarie@bsjanbaptist.nl).  

Een paar keer per jaar spreken we af voor onderhoud en  

vergroenen we het schoolplein verder. Zoals vorig jaar het  

klimtoestel op het grote plein. Dit jaar breiden we de  

schooltuinen uit en maken we een buitenlesplek achter de 

school. We kunnen de hulp goed gebruiken! 

 

We zijn ook altijd op zoek naar planten en bijv. grote boom-

stammen. Dus heeft u iets over dan kunnen wij er vaak weer 

wat mee op het schoolplein.  

25 maart 2021 

Leerling enquête 

 
18/19 19/20 20/21 

Over de school     

Hoe vind je het op school? 6.8 7.5 7.7 

Hebben jullie een leuke klas? 7.4 7.4 7.4 

Vind je het leuk om met de kin-
deren in jullie klas om te gaan? 

7.6 8.0 8.0 

Lessen op school    

Ben je tevreden over wat je leert 
op deze school?  

8.3 8.5 8.5 

Ben je tevreden over de uitleg 
van je juf of meester? 

8.3 8.4 8.4 

Vertelt je juf of meester je duide-
lijk wat je goed of fout doet? 

8.1 8.8 8.8 

Helpt je juf of meester als dat 
nodig is? 

8.7 8.8 9.3 

Vind je de regels op school duide-
lijk? 

7.5 9.3 9.3 

Cijfers 8.0 8.2 8.2 

Gezonde school 

Denkt u er nog eens aan om geen pakjes mee te geven 

maar de kinderen een fles mee te geven die herbruikbaar is. 

Al dat karton is erg zonde! 

Leesjury 

Groep 6-7-8 gaat volgende week beginnen met een leesjury 

-project. We hebben 40 nieuwe boeken kunnen aanschaffen. 

Wel 30 kinderen hebben een boek kunnen uitzoeken dat zij 

gedoneerd hebben aan de bieb door geen verjaardagstrakta-

tie aan de juffen te geven maar een boekenbon.  

Beste ouders, 

De Corona-situatie blijft zorgelijk. We zeggen iedere dag tegen 

elkaar hoe blij we zijn dat we nog geen klassen naar huis heb-

ben moeten sturen. We weten ook dat dat iedere dag kan ver-

anderen maar iedere dag is er één! 

Dank dat u meehelpt en fijn dat u uw kind(eren) bij twijfel thuis 

houdt.  

Nog even de regels: 

Een kind met klachten wat niet getest is mag weer naar school 

als hij/zij minimaal 24 uur klachtenvrij is. 

Is uw kind vaak verkouden en heeft dus langdurig last van mil-

de klachten? Dan moet hij/zij 7 dagen thuis blijven. Worden de 

klachten niet erger dan mag uw kind weer naar school zonder 

test. Als u een negatieve testuitslag heeft van uw kind, dan mag 

het kind naar school. 

Kinderen vanaf groep 4 die thuis zijn en wat schoolwerk kunnen 

doen. De lessen op Snappet worden klaargezet door de leer-

kracht. In groep 3 kunt u werk op komen halen in overleg met 

de leerkracht. 

In groep 1 en 2 geven we geen werk mee. 

Het blijft moeilijk om alle regels te volgen. Houd vol! 

Met vriendelijke groet, 

Caroline de Wild 

Paasweekend 

Volgend weekend is het Pasen. De kinderen zijn dan Goede 

Vrijdag (2 april) en Paasmaandag (5 april) vrij. Op dinsdag  

6 april is er een studiedag voor de leerkrachten, ook die dag 

zijn de kinderen vrij! 

Handen in de klas 

Door een extra Corona-subsidie kunnen we tot eind van het 

schooljaar een extra hulpjuf in de klassen hebben.  

Annelies van Eeden komt op dinsdag extra helpen in de klas of 

met individuele leerlingen.   


