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Even bijpraten:
Beste ouders/ verzorgers,
Onze school wordt volgende week bezocht door de schoolinspectie. Zij komen
donderdag in verschillende groepen kijken naar het didactisch handelen van de
leerkracht. Zij willen zien of de leerlingen betrokken zijn, taakgericht werken en
feedback ontvangen.
Wij laten graag zien hoe we op Sint Jan werken en zijn trots op onze manier van
lesgeven. Vol vertrouwen ontvangen wij de schoolinspectie.

De resultaten van het schoolbezoek worden gebruikt voor de rapportage van
een landelijk thema onderzoek. Er volgt geen schoolrapportage, maar we laten
jullie uiteraard weten wat de bevindingen zijn.

Volgende week worden de inlogcodes vanuit de
schoolfotograaf aan de kinderen meegegeven.

Op en om het schoolplein vond donderdagavond een heus
Halloweenfeest plaats. Veel van onze leerlingen waren aanwezig bij dit spektakel dat door ouders georganiseerd werd.
Jullie zijn toppers!

Belangrijke data:
Woensdag 6 november: alle leerlingen vrij

Meneer Gezonde
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Vrijdag 22 november: alle leerlingen vrij
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Nieuws vanuit BVL (verkeersveiligheid)

Onze school is 10 jaar BVL school.
We werden daarom verrast door een bezoekje van de wethouder en
ontvingen een cheque ter waarde van € 250,In de week van 28 oktober hebben we met de school
een gezamenlijke actie over zichtbaarheid in donkere
dagen gehad.
De actie komt voort uit
de landelijke fietsverlichtingsactie en maakt leerlingen bewust van de
kwetsbaarheid in het donker. Het doel van de
school is om samen te zorgen voor een veilige
verkeersomgeving.
Middels filmpjes en lessen zorgen we samen met de leerlingen voor een veilige verkeersomgeving.
De leerlingen van groep 1 t/m 4 maken kennis met goed verlichte kleding als
je in het donker naar buiten gaat.

Gezonde week
voor de

De leerlingen van groep 5 t/m 8 hebben
een fietsverlichting
Meneer
actie gehad. Op het schoolplein zijn alle fietsen gecontroleerd.

We bedanken alle ouders voor
hun hulp!
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Nieuws vanuit de oudercommissie
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Juf Meike bevallen

Juf Meike is bevallen van een zoon: Mart

Wij wensen haar een fijne kraamtijd en veel geluk!

Even voorstellen: Marlies
Graag stel ik me via deze weg voor; ik ben Marlies Snoeren, getrouwd
met René en moeder van 4 kinderen, waarvan de jongste nog op de
basisschool zit.
Voor 2009 heb ik een aantal administratieve functies gehad, daarna
werkzaam geweest in ons eigen bedrijf tot op heden. Afgelopen augustus hebben we besloten om een nieuwe weg in te slaan en zijn we
gestopt met het bedrijf.
Tijd voor een nieuwe uitdaging. Ik ben daarom ook super gelukkig met mijn baan als
administratief medewerker op basisschool Sint Jan.

Gezonde SCHOOL

Meneer
Ik
ben aanwezig op: maandag: hele dag

woensdag: ochtend
vrijdag: ochtend

Ik ben bereikbaar via mail: marliessnoeren@sintjandongen.nl
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