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Even bijpraten:
De eerste weken van het nieuwe schooljaar zitten er weer op. Deze weken stonden met
name in het teken van groepsvorming. Nieuwe leerkrachten, nieuwe leerlingen en nieuwe lokalen. Er is veel aandacht besteed aan groepsbindende
activiteiten en u heeft hierover vast iets voorbij zien komen
op KlasBord.
Wat u waarschijnlijk nog niet gehoord heeft, is dat er met
de bovenschoolse werkgroep een handboek is gemaakt
over groepsdynamica.
Niet alleen op Sint Jan doen we dingen SAMEN; ook met
onze stichting werken we op allerlei terreinen samen.

Meneer Gezonde

Belangrijke
SCHOOL data:

Vrijdag 11 oktober

alle leerlingen vrij

14 tot en met 18 oktober

herfstvakantie
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Nieuws vanuit OC
Vorige week waren er spannende dagen voor de kinderen. Ze mochten op schoolreis
naar Monkeytown, Geofort, Nemo of de Efteling. Het is bijzonder om met een aantal
klassen naar een leuke nieuwe locatie te gaan. De sfeer zat er in de bus al goed in en
er werd volop gezongen. De kinderen hebben op beide dagen heerlijk kunnen spelen,
ontdekken en genieten van het mooie weer. Ze hebben u er waarschijnlijk al enthousiast over verteld.

De oudercommissie organiseert deze en diverse andere leuke activiteiten door het
schooljaar heen. Deze worden bekostigd met de jaarlijkse ouderbijdrage.
Extra inkomsten verkregen we via de kledingcontainer. Nu deze niet meer bij school
staat hebben we een alternatief. In de week van 4 t/m 7 november organiseren we
een kleding inzamelingsweek. In deze week kunt u al uw oude kleding in zakken op
school inleveren.

Vrijdagochtend 8 november zullen alle

ingezamelde zakken worden opgehaald.
Spaart u ook mee?

Meneer Gezonde

week

voor de
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De week van de pauzehap
De groepen 5 tot en met 8 krijgen in de week voor de herfstvakantie dagelijks een
gezond tussendoortje tijdens de pauze. In de groepen worden lessen gegeven over gezonde voeding. De week van de pauzehap wordt mogelijk gemaakt door Albert Heijn,
het voedingscentrum en NOC*NSF.

Deze leerlingen hoeven deze week
geen fruit mee te nemen.

Nieuws vanuit het overblijven
Vier dagen in de week bestaat de mogelijkheid voor leerlingen om over te blijven op
school. Ons eigen overblijfteam zorgt voor een ontspannen en gezellig (eet) moment
met elkaar. Op vrijdag wordt het bovendien extra lekker want er mogen tosti’s gemaakt worden!
De administratieve kracht zal rond iedere schoolvakantie de rekeningen versturen.

Meneer Gezonde

SCHOOL
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Even voorstellen: onze studenten!
Wij vinden het belangrijk studenten de kans te geven het vak te
leren en zijn met Fontys Hogeschool Kind en Educatie een
samenwerking gestart. Komend halfjaar zullen er vier studenten
aanwezig zijn op onze school.
Wij wensen hun veel succes en stageplezier !
Groep

Naam

Aanwezigheid

Groep 4 Zoë Walker, 1e-jaars
deeltijd

Dinsdag

Groep 5 Jurgen de Smit ,1e-jaars

Dinsdag en woensdag

Groep 6 Timo de Langen, 3e-jaars

Maandag en dinsdag

Groep 8 Nikki Schellekens, 4e-jaars Maandag en dinsdag, later in het jaar blokstage

Even voorstellen

Juf Meike bijna met verlof
Vanaf 1 oktober zal juf Meike van het Leerlab gaan genieten
vanMeneer
haar zwangerschapsverlof.

Gezonde SCHOOL

Traditiegetrouw is zij nog even in het zonnetje gezet en verwend met een kraammand en een lekkere lunch met het
team.
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