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Even bijpraten:
Hopelijk hebben jullie kunnen genieten van een ontspannen vakantie en zijn jullie klaar
voor een mooi, nieuw schooljaar.
Wij hebben ons tijdens de studiedag goed voorbereid en hebben zin om het nieuwe
jaar samen met jullie te beginnen.
De leerlingen van de groepen 1-2-3 mogen maandag zelfstandig door de hoofdingang
van het juniorgebouw naar binnen. De leerlingen van de groepen 4 tot en met 8 gaan
zelfstandig door hun eigen ingang het hoofdgebouw binnen. Maandag staan de leerkrachten bij de juiste deuren klaar.
Wij wensen jullie nog een heel fijn, zonnig weekend en zien jullie graag maandag op
school, waar we samen met de leerlingen het nieuwe schooljaar inluiden.

Vriendelijke groeten,
Team Sint Jan

Belangrijke data
Dinsdag 20 en donderdag 22 september: kennismakingsgesprekken ouders groep 3-8
Maandag 26 september: schoolreis alle groepen
Dinsdag 27 september: studiedag, alle leerlingen vrij
Woensdag 28 september 12.00 uur: kinderpostzegels groep 8
Maandag 3 oktober: 19.30 –20.30 uur info avond voor ouders van groep 7 en 8. Thema: Voortgezet Onderwijs
Woensdag 5 oktober: ‘s ochtends opening KinderboekenWeek en vanaf 11.45 uur alle
leerlingen vrij
Maandag 10 oktober: schoolfotograaf

Maandag 24 oktober tot en met 28 oktober: herfstvakantie

Volgende nieuwsbrief: 20 oktober
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Stagiaires
Stagiaires
Ook dit schooljaar verwachten we weer een enthousiaste groep stagiaires.
Samen met IKC Achterberg zijn wij de samenwerking met Fontys Kind en
Educatie aangegaan en leiden wij de stagiaires samen op.
Martine Klein, leerkracht IKC Achterberg, is onze basisschoolcoach. Zij zal geregeld op
dinsdagen aanwezig zijn om studenten en mentoren te begeleiden.
In de volgende nieuwsbrief zullen de studenten zich voorstellen.

De scholen zijn weer begonnen
Aanstaande maandag beginnen de scholen weer en dat betekent dat we intensiever
gaan deelnemen aan het verkeer. Het is natuurlijk erg belangrijk dat alle verkeersdeelnemers weer rekening gaan houden met de drukte rond de scholen. Ook voor u als ouder is het goed dat u samen met uw kind de route naar school goed verkent en oefent.
Ook op school besteden we hier aandacht aan. We houden het samen veilig in en rond
onze school! En omdat we dit SAMEN doen, willen we jullie vragen extra te
letten op het parkeren rondom het Juniorgebouw? Graag in de daarvoor
bestemde parkeervakken, dan is de rest van de buurt rustig en overzichtelijk voor onze kinderen. Dank jullie wel!

Gymlessen
Wekelijks worden er gymlessen gegeven aan onze leerlingen. De leerlingen van
groep 1-2 krijgen dagelijks bewegingslessen.
De leerlingen van de groepen 3 tot en met 8 krijgen wekelijks 2 gymlessen van juf
Liselotte, combinatiefunctionaris sport. Deze lessen worden gegeven in onze gymzaal en leerlingen hebben hiervoor hun gymspullen nodig.

De gymlessen worden op dinsdag en vrijdag gegeven.
Daarnaast zullen krijgen alle leerlingen Rots en Water lessen van de eigen leerkracht.
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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 Melissa Janssen, laatstgenoemde is hierin de coördinator en aanspreekpunt
voor ouders en leerlingen. Bij beiden 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 van Gent

Melissa Janssen

Oudercommunicatie via PARRO
Op het gebied van oudercommunicatie hebben we in de
vakantie een aantal stappen gezet. We nemen per direct
afscheid van Klasbord-app waarop jullie foto's en oproepen vanuit de leerkrachten konden lezen. Hier voor in de
plaats komt een app die direct gekoppeld is aan ParnasSys.
Deze app heet Parro. Parro is gratis te downloaden voor Android en iPhone. Parro biedt ons als school meer mogelijkheden en ook u als ouder/
verzorger zal meer gebruiksgemak ervaren.
In de komende dagen kunt u vanuit ParnasSys een mail verwachten met een
uitnodiging voor Parro. Omdat u al gebruik maakt van het ParnasSys ouderportaal, hoeft u geen nieuw account aan te maken voor Parro, maar kunt u
inloggen met uw inloggegevens van het ouderportaal. Bent u deze gegevens
kwijt? Dan kunt u in de Parro app drukken op "wachtwoord vergeten". U
krijgt dan een link toegestuurd om een nieuw wachtwoord aan te maken.
Mocht u problemen hebben met het inloggen, geef dit even aan bij de leerkracht van uw kind. We gaan proberen de problemen voor u zo snel mogelijk
op te lossen.
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Ouderbijeenkomsten “alsjeuitelkaargaat”
Na de vakantie start de regio Hart van Brant weer met de fysieke ouderbijeenkomsten
voor ouders en hun netwerk. Deze keer vinden zij plaats in Oisterwijk op 12 en 18 oktober. Mocht je meer informatie willen of je aan willen melden stuur dan e-mail naar:
ouderbijeenkomsten@alsjeuitelkaargaat.nl

Schoolreis
Maandag 26 september gaan alle groepen gezellig op schoolreis!
U ontvangt volgende week een brief met een verzoek
om de schoolreisbijdrage aan ons te betalen.

We wensen iedereen een toffe dag en houden jullie
via PARRO op de hoogte.
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