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Vakantie en studiedag
Vrijdag 9 februari start de voorjaarsvakantie.
Die duurt maar liefst een hele week. De Carnavalsvrijdag draaien we een
normale dag van 8.30 tot 14.00 uur.
Maandag 19 februari staat er een studiedag gepland.
Alle kinderen hebben een vrije dag. Het schoolteam gaat aan de slag met de
tussenopbrengsten van Cito en de nieuwe groepsplannen voor de komende
periode (de plannen vormen een basis voor het plannen van de instructies op
maat voor de kinderen).
De deuren van de school gaan weer open op dinsdag 20 februari.
Het schoolteam van de St. Jan Baptist wenst iedereen die Carnaval gaat
vieren, prachtige zotte dagen en degenen die op andere wijze vakantie
gaan vieren, fijne rustige dagen!
Carnaval op school
Aankomende vrijdag 9 februari is het zover, we vieren Carnaval op school.
Jeugdprins Sem Hermens komt onze school bezoeken.
Hij wordt begeleid door 2 pages, Sanne Tijssen en Loïs van Heumen.
Aan het begin van de dag gaan we Jeugdprins Sem en zijn gevolg ophalen aan
de Touwslagersbaan.
We houden vervolgens een Carnavalsfototocht. Aan de hand van foto’s
maken de kinderen een speurtocht door Batenburg.
Op iedere fotoplek vindt dan een leuke activiteit plaats.
Na de klok van 13.00 uur zal ook Prinses Inge van Pompestad met haar gevolg
een bezoekje brengen aan school. Met Prinses Inge en Jeugdprins Sem sluiten
we het laatste uur van de dag feestelijk af.
We spreken nog even af, dat we geen confetti en spuitbussen meenemen!
Sjors Sportief Sjors Creatief
Sjors Sportief en Sjors Creatief stimuleren sport & cultuur onder de
schoolgaande jeugd op een laagdrempelige manier.
Maandag 5 februari kwam de bus van Sjors Sportief en Sjors Creatief op
school om de Sjorsboekjes uit te delen aan de kinderen.
Alle kinderen krijgen dit kleurrijke boekje mee naar huis.
De kinderen van de groepen 1 t/m 8 mogen zich digitaal inschrijven voor
zoveel activiteiten uit dit Sjorsboekje als ze willen.
Inschrijven kan digitaal via de Sjors Sportief app of via de website:
www.sjorssportief.nl of www.sjorscreatief.nl
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