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24 april 2018
Vragenlijst voor ouders
Vandaag woensdag 25 april kunt u de vragenlijst nog invullen waarvan u vorige
week de inloggegevens heeft ontvangen in een envelop.
Wij hopen op een goede respons.
Alvast bedankt voor uw medewerking!
Vakantie
Donderdag 26 april start om 14.00 uur de lange meivakantie. Die duurt maar
liefst 2 weken. De deuren van de school gaan weer open op maandag 14 mei.

Het schoolteam van de St. Jan Baptist wenst u en
alle kinderen een fijne vakantie!
Personeel
Dinsdag 15 mei en dinsdag 5 juni gaan Fraukje en Nomie naar een
studietraining van twee dagen, de “gelukkige klas”. In een 'gelukkige klas' is er
sprake van een veilig klassenklimaat en kan er dus met succes geïnvesteerd
worden in positieve groepsvorming. Groepsvorming verloopt in een vast
patroon. De eerste weken, ook wel 'de gouden weken' genoemd, zijn hierbij
cruciaal. In deze fase is het dan ook erg belangrijk dat je als leerkracht het
groepsproces positief beïnvloedt. Deze positieve beïnvloeding kan op basis van
oefeningen die leerlingen op een regelmatige basis met elkaar in contact
brengen en focussen op onderlinge overeenkomsten. 'Ik mag er zijn en erbij
horen', vormt de basis van deze oefeningen.
Groep 1-2 wordt dinsdag 15 mei geleid door Marloes Verploegen en
groep 3-4-5 door Daisy van Dijk. Zij zijn twee invallers van de Vervangingspool.
Luizencontrole
Maandag 14 mei komen de kriebelbeestjescontroleurs opnieuw in actie.
Zij controleren de kinderen op het hebben van hoofdluis.
Wilt u uw kind geen ingewikkelde vlechten en/of gel in laten doen en het
haar van de kinderen goed kammen / borstelen!
Dat maakt het werk voor de controleurs een stuk makkelijker.
Kindervakantieweek
Bij deze Klapuit ontvangt u als bijlage het inschrijfformulier voor de
KinderVakantieWeek 2018.

JAARGANG 23 NUMMER 25
In deze nieuwsbrief
Vragenlijst voor ouders
Personeel
Vakantie
Luizencontrole
Kindervakantieweek

