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Even bijpraten:
Beste ouders/ verzorgers,
De tijd is voorbij gevlogen; het jaar is weer bijna om. We hebben prachtige
resultaten behaald en zijn volop in ontwikkeling. Dat maakt het werken op Sint
Jan voor mij zo bijzonder. Ik leer elke dag nieuwe dingen van mijn collega’s, de
leerlingen en van jullie!
Afgelopen week heb ik met het overblijfteam gesproken over de mogelijkheid
om leerlingen van groep 4-8 om 12.30 uur een binnen activiteit aan te bieden.
Vanaf januari gaan we hiermee starten. Er zijn best veel leerlingen die gebruik
maken van de overblijf dus ons team is op zoek naar versterking. De invallers
staan inmiddels vast ingepland. Kent u iemand of lijkt het u leuk om samen met
de leerlingen te lunchen, laat het ons gerust weten.

Tot slot wensen wij iedereen fijne
feestdagen een knallend 2020!

Mirella Wilborts

Belangrijke data:
Donderdag 19 december: ’s middags vrij, kerstdiner 18.00-19.00 uur
Vrijdag 20 december:

11.45 uur start vakantie

Woensdag 15 januari:

open avond voor nieuwe ouders

Vrijdag 17 januari:

kijkochtend voor nieuwe ouders
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Vertrouwenspersonen
Iedere school is verplicht een procedure opgesteld te hebben om machtsmisbruik in de
meest brede zin van het woord op school te voorkomen en eventuele klachten op dit
terrein zorgvuldig te kunnen behandelen. De Sint Jan heeft daarom twee vertrouwenspersonen, namelijk Leny van Gent en Jennifer Wijnen, laatstgenoemde is hierin de coördinator en aanspreekpunt voor ouders en leerlingen. Bij beide kan men terecht als er
sprake zou zijn van een of andere vorm van machtsmisbruik.
Wat doen de vertrouwenspersonen?





Luisteren naar de klacht
 Samen met u mogelijke oplossingen bedenken
 Informatie geven over de klachtenprocedure
 Meldplicht naar bestuur bij seksuele intimidatie
 Overleggen met de externe vertrouwenspersoon
Eventueel verwijzen naar de externe vertrouwenspersoon
 Contact houden met ouder en
leerlingen

Leny
Vernieuwde
websiteJennifer
online

Nieuws vanuit de oudercommissie
Heeft u hem ook zal zien staan? We hebben een nieuwe partner gevonden voor de
inzameling van gebruikte kleding. De oudercommissie ontvangt maandelijks een leuk
bedrag zodat we activiteiten voor de kinderen van school kunnen organiseren.
De volgende activiteit staat in het teken staan van Carnaval.

Wij wensen jullie fijne feestdagen en
een gezond en gelukkig 2020.
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Juf Anna bevallen
Vorige week is juf Anna bevallen van een jongen.

Zijn naam is Rafael en we wensen de kersverse
ouders veel geluk en fijne feestdagen.

Even voorstellen
Na de vakantie zijn er een paar personele wisselingen:
Groep 1-2-3:
Juf Leoni gaat op een andere school binnen de stichting werken. Zij wordt vervangen
door Wendy Matthijssen. Zij stelt zich graag aan jullie voor:
Mijn naam is Wendy Matthijssen en ik ben vanaf januari werkzaam op de Sint Jan als
ondersteunend leerkracht in groep 1-2 en groep 3. Ik ben aanwezig op dinsdag, donderdag en vrijdag. Het afgelopen schooljaar ben ik begonnen bij stichting Initia als
leerkracht van het leerlab hoogbegaafdheid en op de Vlinderboom in groep 5-6. De
komende periode ga ik naast de ondersteuning mij verder verdiepen in het vormgeven van onderwijs aan kleuters en jonge kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong.
Naast mijn werk als leerkracht besteed ik graag veel tijd met mijn gezin. Ik ben sinds
2005 getrouwd en heb samen met mijn man 2 leuke meiden. Na een fijne start in het
leerlab hoogbegaafdheid en groep 5-6 op de Vlinderboom heb ik gemerkt dat mijn
hart ligt bij het jonge kind. Ik kijk dan ook erg uit naar de komende periode op de Sint Jan.

Groep 5:
Juf Rayette heeft een andere baan gevonden en zal de stichting gaan verlaten. Zij
wordt vervangen door Yolanda van Gageldonk. Ook zij stelt zich graag even voor:
Lieve kinderen, beste ouders, hallo allemaal,
Mag ik me even voorstellen: mijn naam is Yolanda van Gageldonk en ik ben de nieuwe juf van
groep 5. Samen met juf Ellie hoop ik een leuke en leerzame tijd te hebben. En natuurlijk hoop ik ook veel van jullie te leren. Ik woon in Tilburg en heb samen met mijn man
Meneer
twee kinderen die al volwassen zijn. Daarnaast ben ik ook trotse oma van 10-jarige
Jasmyn. De vakantie breng ik graag door in Schotland. Op de motor door het land
rijden is een favoriete bezigheid van mij. Creatief ben ik ook. Knutselen, meubels opknappen, haken……als het maar gezellig is én ik er van kan leren.
Buiten de vakanties werk ik graag met kinderen. Met jullie! In het onderwijs heb
ik veel taken gehad van groepsleerkracht in alle groepen tot en met taken van
interne begeleiding. We kunnen wel stellen dat ik een leuke rugzak heb met
allemaal ervaringen. Die maak ik graag open als ik naar de klas kom.
In januari start ik voor het “echie”. Kan er bijna niet op wachten.

Gezonde SCHOOL

Als jullie een blonde juf zien, dat ben ik!
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