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Even bijpraten:
De afgelopen periode hebben we geregeld mogen genieten van een heerlijk lente zonnetje. Dat doet ons allen erg goed in deze bijzondere tijd. Het coronavirus heeft ons
helaas nog niet verlaten en we merken wekelijks hoeveel impact dat heeft op onze leerlingen, medewerkers en ouders. Ik heb gemerkt dat het niet voor iedereen duidelijk is
wat er gebeurt als een leerkracht niet kan komen werken.
Allereerst is het belangrijk te weten dat we werken in bubbels. Een bubbel is een groep
leerlingen waaraan leerkracht(en) gekoppeld is (zijn). In het schema ziet u de bubbels
van Sint Jan.

Het inzetten van vervangers (bijvoorbeeld collega’s van andere scholen of uit een vervangerspool) is voor kortdurende vervanging niet mogelijk omdat de bubbels dan niet
meer werkend zijn en er bij een eventuele besmetting veel meer gedupeerden zijn.
Als een leerkracht aangeeft niet te kunnen werken, wordt gekeken of er in die bubbel
een andere leerkracht beschikbaar is. Is dat niet het geval dan zullen de leerlingen uit
die bubbel niet naar school kunnen komen en thuis gaan werken. De ouders worden
hiervan zo snel mogelijk op de hoogte gebracht. De ervaring leert dat het moment
waarop we dat kunnen communiceren voor ons niet te “plannen” is. Communicatie
hierover vindt plaats via mail en mocht het noodzakelijk zijn een groep gedurende de
dag naar huis te sturen dan worden ouders daarvan telefonisch op de hoogte gebracht.
Update:
In de periode na 22 maart zijn we genoodzaakt geweest een aantal bubbels thuis te
laten werken. In totaal gaat het om 6 dagen in de bubbels 3, 5 en 6.
Er zijn de afgelopen periode geen meldingen binnengekomen van positief geteste leerlingen.

Ik wens jullie een fijne, ontspannen vakantie en hoop iedereen in goede gezondheid op maandag 17 mei weer terug te
zien op school.
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Werkgroep Verkeer
Parkeren:
Als u uw kind met de auto naar school brengt, verzoeken wij u vriendelijk op de
daarvoor bestemde plaatsen te parkeren.
We hebben wederom een melding ontvangen dat er in de Wilgenstraat voor
een uitrit geparkeerd wordt. Dat is erg vervelend voor de bewoners. Zij maken
melding bij de wijkagent.
Zou u de moeite willen nemen om elders te parkeren?
Alvast bedankt!

Vrijwillige ouderbijdrage
Een aantal weken geleden hebben de ouders van de leerlingen uit groep 1 tot
en met 7 een verzoekje ontvangen om de vrijwillige ouderbijdrage aan ons over
te maken. Inmiddels heeft een aantal ouders dat al gedaan waarvoor onze dank.

Mocht de mail u ontschoten zijn of heeft u vragen over deze bijdrage neem gerust contact op
met: marliessnoeren@sintjandongen.nl

Belangrijke data
3 mei tot en met 14 mei: vakantie
24 mei: 2e Pinksterdag
25 en 27 mei: online oudergesprekken groep 2
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Koningsspelen
Het schoolplein van de Sint Jan kleurde afgelopen week oranje voor de
Koningsspelen. We hebben een gezellige dag gehad op het schoolplein,
in de gymzaal en in de klas. Op het programma stonden onder andere
oudhollandse spelletjes, beweegactiviteiten en natuurlijk de Koningsdans. Het thema van dit jaar was IK+JIJ=WIJ. WIJ hebben genoten!
Helaas kon groep 3 er niet bij zijn op deze dag. Gelukkig mochten zij een
dag later in hun mooie oranje outfit naar school komen en hebben zij op
deze dag nog leuke spelletjes gedaan.

Goede doelen actie: KIKA
Al een tijdje zet ik me in voor het goede doel KIKA. Ik spaar plastic doppen, want deze
kunnen worden gerecycled en dit levert geld op. Een vriend van mij is deze doppen
actie begonnen nadat hij zijn broertje (11) verloren heeft aan leukemie.
Doppen die je onder andere kunt inleveren zijn doppen van: statiegeldflessen (fles kan
zonder dop worden ingeleverd in de supermarkt), wasmiddel, melk, vla, waterflesjes,
chocopasta, pindakaas, deo, shampoo, haarlak, boterkuipjes, yoghurt-emmertjes etc.
Zolang het maar plastic is. Graag de doppen even afspoelen zodat het niet gaat stinken.
Mijn vraag aan jullie is of jullie mee willen sparen zodat we samen nog meer geld kunnen inzamelen voor KIKA. De kinderen kunnen de doppen mee naar school brengen en
deze op de aangewezen plek inleveren.
Als u vragen heeft, kunt u me bij het poortje van groep 3 vinden op dinsdag en woensdag. Alvast bedankt voor jullie bijdrage!
Met vriendelijke groet,
Zoë (stagiaire groep 3)
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Expositie
Aan alle basisscholen in Dongen is gevraagd of we het leuk zouden vinden om een
werkstuk van school te exposeren in de Cammeleur.
De afgelopen weken hebben we met groep 2, 3 en 4 hard gewerkt aan deze opdracht.
Onze kunstenaars zijn door Joris op de film gezet tijdens het harde werken.
We hebben met de kinderen composities met cirkels
gemaakt.
Met die tekeningen wordt een mooi schilderij gemaakt.
Het schilderij is vanaf woensdag 19 mei te bewonderen
in de Cammeleur.
(onder voorbehoud natuurlijk m.b.t. openstelling Cammeleur)

Gaat u ook een kijkje nemen?

Gebruik schoolplein buiten schooltijd
Al geruime tijd werken wij samen met De Tovertuin. De Tovertuin biedt onder andere
buitenschoolse opvang aan en huurt daarvoor ruimte op Sint Jan. Tijdens ons laatste
overleg hebben we gesproken over het gebruik van het schoolplein buiten schooltijd.
Medewerkers van De Tovertuin merken dat het schoolplein erg in trek is en gebruikt
wordt door kinderen uit de buurt die niet op de BSO zitten. Doordat er geregeld veel
kinderen op het schoolplein aanwezig zijn, wordt het extra lastig om goed toezicht te
houden op de BSO leerlingen. Bovendien hebben kinderen in hun vrije tijd vaak een
telefoon bij zich en kunnen medewerkers niet zien wat de kinderen daarmee aan het
doen zijn.
We willen u vragen de volgende afspraken door te nemen met uw kind. Het schoolplein
is toegankelijk op:
* maandag tot en met donderdag vanaf 17.00 uur
* vrijdag vanaf 12.30 uur
*zaterdag en zondag de gehele dag.
Let op: tussen 18.00 uur en 06.00 uur is het schoolterrein gesloten
Alvast bedankt voor uw medewerking, ook namens De Tovertuin.
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Nieuws vanuit de MR
Het nieuwe normaal; ook de MR is volledig digitaal! Om de zes weken treffen we elkaar
online via Teams om elkaar op de hoogte te brengen van de lopende zaken op Sint Jan.
We brengen jullie graag een update:
* Het meest actuele onderwerp is natuurlijk de ontwikkeling rondom het Coronavirus.
Zo is er met de (G)MR afgestemd over de sneltesten voor leerkrachten. Deze zijn afgelopen week uitgedeeld. Iedere medewerker van Sint Jan mag zich preventief, zonder
klachten, twee keer in de week testen.
* Het Nationaal Herstelplan Onderwijs is gepubliceerd. In overleg met MR en teamleden
wordt gekeken welke problemen en behoeftes er zijn bij leerlingen en de school. Zo kan
de school de extra gelden inzetten voor inhaal- en ondersteuningsprogramma’s en extra
hulp voor de klas. Dit onderwerp wordt iedere vergadering aangehaald. Heeft u als ouder ideeën over het inzetten van deze ondersteuningsprogramma's? Laat het ons gerust
weten via onderstaand mailadres. Ook uw inbreng is van harte welkom en willen we
graag meenemen!
* In overleg met directie krijgt de MR per kwartaal inzicht in de
cijfers van de exploitatie. Zo wordt het onderwerp begroting up
to date gehouden en krijgt de MR meer handigheid in het lezen
van de kwartaalcijfers.
* De MR heeft inzicht gekregen in de kwaliteitscyclus van Stichting Initia. Via deze cyclus werken bestuur – directeuren – leerkrachten aan de kwaliteit
van onderwijs.
* Tot slot hebben we ingestemd met het vakantierooster voor schooljaar 2021-2022.
De komende tijd staat in ieders geval op de agenda:
- Lopende zaken op Sint Jan: activiteitenplan 2021-2022, begrotingen, Nationaal Herstel
plan en aandacht voor zorgstructuur
- Schoolgids 2021-2022
- Formatie 2021-2022
Mocht u onderwerpen/vragen hebben die een plekje op de agenda van de MR behoeven, laat het ons dan gerust weten. U kunt een van ons aanspreken of een mail sturen
naar: mr@sintjandongen.nl

Vakantierooster 2021-2022
Herfstvakantie: 25-29 oktober
Kerstvakantie: 27 december tot en met 7 januari
Carnavalsvakantie: 28 februari tot en met 4 maart
Goede Vrijdag: 15 april
2e Paasdag: 18 april
Meivakantie: 25 april tot en met 6 mei
Hemelvaart: 26 en 27 mei
2e Pinksterdag: 6 juni
Zomervakantie vanaf maandag 25 juli
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