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Studiedag en vakantie
Vrijdag 19 april houden we een studiedag. U heeft het al kunnen lezen in de
kalender. Vrijdag gaat het schoolteam de groepsindeling en de formatie van
het volgend schooljaar bespreken.
Aan het eind van de dag praten we met een meubelfabrikant over de aanschaf
van nieuw schoolmeubilair voor het nieuwe gebouw.
Donderdag 18 april start dus om 14.00 uur de april-meivakantie. Die duurt
twee weken. De deuren van de school gaan weer open op maandag 6 mei.
Personeel
Vandaag, dinsdag 16 april, leidt juf Bregje Rikken groep 3-4-5.
Nomie bereidt de Bronzen Weken voor en werkt de klassenadministratie bij.
Cito-gegevens delen
Het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek NRO (www.nro.nl) heeft aan
uw schoolbestuur gevraagd om gegevens van leerlingen te verstrekken aan
het Centraal Bureau voor de Statistiek CBS (www.cbs.nl) en een consortium
bestaande uit Kohnstamm Instituut en KBA Nijmegen ten behoeve van het
Nationaal Cohortonderzoek Onderwijs NCO
(www.nationaalcohortonderzoek.nl).
Ons schoolbestuur doet mee omdat wij als Kans & Kleur inzicht krijgen in de
toegevoegde waarde van ons onderwijs.
Om mee te kunnen doen is het nodig dat wij u hierover informeren.
Als u bezwaren heeft, kunt u dat kenbaar maken. Wij kunnen dan in het Citosysteem uw kind aanvinken.
De data van uw kind worden dan niet meegenomen.
De volledige informatie ontvangt u bij deze Klapuit en de informatie staat
vanaf vandaag ook op de website van de school.
Nieuws van de Medezeggenschapsraad, een herinnering!
Wie wil de MR komen versterken in het schooljaar 2019-2020?
De MR (Medezeggenschapsraad) van de St. Jan Baptist bestaat uit 4 personen
te weten: 2 leerkrachten (Annelies Hollebrands en Nomie Veerkamp) en
2 ouders (Gabrielle Grotens en Roel Hendriks).
Roel treedt af met ingang van het nieuwe schooljaar.
Daarom heeft de MR voor het schooljaar 2019-2020 versterking nodig.
Wilt u meepraten, meedenken en meebeslissen over belangrijke zaken op
onze school? Voor meer informatie en aanmelding kunt u zich wenden tot één
van de huidige leden van de MR.
De MedezeggenschapsRaad
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