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December 2020 

Nieuwsbrief  

Zoals u gehoord heeft, gaan de scholen wederom dicht. Het kabinet heeft hiertoe beslo-

ten omdat de besmettingsaantallen blijven oplopen. Het virus is onvoldoende onder 

controle vandaar dat dit drastisch besluit genomen is. 

We hebben gisteren tijdens een ingelaste teambijeenkomst gesproken over een aantal 

zaken: 

1. Wat gaan we de dagen voor de kerstvakantie aanbieden? 

We zorgen ervoor dat de leerlingen vanaf groep 3 dagelijks aan een dagtaak kunnen 

werken. De leerlingen krijgen materialen mee naar huis. In de groepen is uitleg en in-

structie gegeven zodat leerlingen zelfstandig aan de slag kunnen. We gaan deze dagen 

geen instructielessen of gezamenlijke online contactmomenten verzorgen.  

 

2.  Wat gaan we vanaf 4 januari aanbieden? 

Vanaf 4 januari gaan we ons meer richten op instructielessen en online activiteiten. 

Leerkrachten hebben de komende dagen tijd om die activiteiten voor te bereiden.  

Leerlingen hebben hiervoor een device nodig. Mocht u niet in het bezit zijn van een 

device voor uw kind(eren) dan biedt school de mogelijkheid er eentje te lenen. U kunt 

vóór vrijdag 18 december een mailtje sturen naar:     

marliessnoeren@sintjandongen.nl onder vermelding van “device lenen”.  

In de mail geeft u aan voor welke leerling en welke groep het device bedoeld is. 

Marlies zal de uitleenovereenkomsten klaarmaken en het device kan op maandag 4 

januari tussen 8.30-14.30 uur opgehaald worden door een van de ouders (de overeen-

komst zal namelijk getekend moeten worden) 

 

Tenslotte wensen wij jullie, ondanks deze bijzondere tijden: 

 

 

 

Even bijpraten:  
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Beste ouders en kinderen, 
 
Ik wil me graag even aan jullie voorstellen: 

Mijn naam is Cees Kuipers en in ben 60 jaar. Ik woon in Dongen en  

ben getrouwd met Anita. We hebben samen twee kinderen;         

Rick van 28 en Jim van 21. 

Ik ben deze week officieel in dienst gekomen bij Stichting Initia en 

werk dinsdag, woensdag en donderdag op Sint Jan.  

In mijn vrije tijd vind ik het leuk om muziek te maken op mijn gitaar of te schilderen. 

Lekker wandelen of fietsen in de bossen vind ik ook heerlijk. Op zaterdag kijk ik graag 

naar het G-team van DVVC van mijn zoon. 

Ik hoop op een mooie samenwerking met ouders, leerlingen en de fijne collega’s van 

Sint Jan.  

 

Nieuwe collega 
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Nieuwsbrief  

We sluiten een bijzonder jaar af. Een jaar waarin veel gevraagd is van jul-
lie flexibiliteit en creativiteit. Een jaar waarin we nieuwe vrijwilligers heb-
ben mogen verwelkomen en een jaar waarin een aantal vrijwilligers ons 
heeft verlaten. 
 
Alle vrijwilligers zijn deze week in het zonnetje gezet en hebben een leu-
ke attentie ontvangen. Wij willen hen nogmaals hartelijk bedanken voor 
hun, soms jarenlange, inzet! 
 
De tuinopa’s hebben jarenlang gezorgd voor het on-
derhoud aan ons buitenterrein. Jack Jansen heeft 
aangegeven te stoppen omdat hij een te drukke 
agenda heeft. Wal Verschure zal samen met onze 
conciërge Cees de werkzaamheden voortzetten. 
 

Het merendeel van het overblijfteam, dat jarenlang 
onze tussenschoolse opvang verzorgde, heeft aan-
gegeven niet langer inzetbaar te zijn. We hebben 
uiteraard respect voor deze keuze en willen hen 

enorm bedanken voor de fijne tijd en de heerlijke tosti’s. 
 
 
De leden van de oudercommissie werken ach-
ter de schermen hard om in deze coronatijd 
mee te denken in mogelijkheden. Petje af voor 
jullie creatieve ideeën.  
 

 
De leden van de MR hebben naast hun reguliere mede-
zeggenschap veel tijd en energie gestoken in het proces 
rondom het aanpassen van onze schooltijden. Hartelijk 
dank daarvoor. 

 

We hopen ook in 2021 weer op jullie hulp te mogen rekenen.  
Op Sint Jan doen we dingen SAMEN!  

 

Bedankt voor alle hulp! 
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