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Beste ouder(s) / verzorger(s),
We zitten midden in de herfst en we kijken alweer
vooruit naar het Sinterklaasfeest en Kerstmis. Deze
periode is altijd een gezellige, maar ook zeer drukke
tijd binnen de school. Dit wordt nog versterkt door
het feit dat de Cito-toetsweken en het maken van de
verslagen voor de VCB’s i.v.m. de aanstaande
verhuizing in februari, naar deze periode verplaatst
zijn. Daarnaast loopt ook nog de voorbereiding op de
komende verhuizing.
In deze nieuwsbrief kunt u hier meer over lezen.
Geniet ervan!
Studiedag personeel:
Dinsdag 7 november had het personeel een
gezamenlijke studiedag met het personeel van de
IvOO school en de Don Bosco school. Het thema
was:
IPC-onderwijs, een onderwijsconcept waar wij in de
toekomst ook mee gaan werken. Tevens werd het
nieuwe logo van de Campus Special Needs
gepresenteerd.

Als het goed is, is iedereen druk bezig om een mooie
surprise te maken.
Nieuwe leerlingen:
Binnen onze school zijn deze maand twee nieuwe
leerlingen gestart. Beter gezegd; twee oudleerlingen zijn weer terug op onze school: Ze heten
Dylan Aarts (VSO 3) en Celine Schoens (VSO 4) van
harte welkom op onze school.
Darttoernooi:
Het jaarlijkse school-darttoernooi, dat normaal in
maart plaatsvindt, is i.v.m. de aanstaande
verhuizing, verplaatst naar vandaag (1 december).
De gymzaal is weer omgetoverd in een prachtige
darttempel. De leerlingen hebben veel geoefend en
zijn er helemaal klaar voor. Woensdag 29 november
jl. was de kwalificatie en de loting. Vandaag vond het
echte werk plaats! Bij het drukken van deze
nieuwsbrief was er nog geen uitslag bekend.
Kerstviering:
Vrijdag 22 december zal onze kerstviering weer
plaats vinden. Over de invulling van deze dag wordt
u nog nader geïnformeerd.

Schoolontbijt:
Vrijdagochtend 10 november stond in het teken van
het schoolontbijt. Personeel en leerlingen hebben
gezellig samen ontbeten. Doel van dit schoolontbijt
is om ouders en leerlingen te stimuleren elke dag te
beginnen met een gezond ontbijt. Alle kinderen
kregen een flyer mee met tips voor een gezond
ontbijt. Het ontbijt was gesponsord door de Plus!
Lootjes trekken voor Sinterklaas:
Ons jaarlijks Sinterklaasfeest vieren we dit jaar op
dinsdagmiddag
5
december. We
hebben
ondertussen al in de klassen lootjes getrokken voor
de surprises.

Ouderavond 12 december:
Op 14 november heeft u een uitnodiging ontvangen
ten behoeve van een informatiebijeenkomst over de
aankomende verhuizing. Vele ouders hebben al
aangegeven naar deze bijeenkomst te komen. Mocht
u zich nog niet aangemeld hebben, dit kan nog tot 8
december a.s.
We hopen u allen om 19:00 uur te mogen
begroeten.
De ouderavond gaat in ieder geval door, ook
wanneer er die dag gestaakt wordt.
Activiteiten volgende maand:
Vrijdag 1 dec.:
School-darttoernooi.
Dinsdag 5 dec.:
Surprise in de klas.
Dinsdag 12 dec.:
Geplande landelijke
stakingsdag. Op 5 december
wordt dit besloten.
Dinsdag 12 dec.:
Ouderavond m.b.t. de
verhuizing.

Donderdag 21 dec.:
Vrijdag 22 dec.:

Leerlingenraad.
Kerstviering, en om 15:15
uur start Kerstvakantie tot 8
januari.

Volgende Nieuwsbrief:
Volgende maand op vrijdag 22 december krijgen de
leerlingen de “Kwebbel” mee naar huis en op vrijdag
2 februari nieuwsbrief numero 4.
Toekomstige vakanties en/of vrije dagen:
* Staking onderwijs: di. 12 december.
* Kerstvakantie:
ma. 25 dec. t/m vr. 5 jan.
* Carnavalsvakantie: ma. 12 t/m vr. 16 febr.
* Paasmaandag:
ma. 2 april.
* April-/meivakantie: ma. 23 april t/m vr. 4 mei.
* Hemelvaartsdagen: do. 10 en vr. 11 mei.
* Pinkstermaandag:
ma. 21 mei.
* Zomervakantie:
ma. 9 juli t/m vr. 17 aug.
Schooltijden:
Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag:
08:45 uur -12:35 uur | 13:20 uur - 15:15 uur.
Woensdag: 08:45 uur - 12:30 uur.

Veel leesplezier,
Met vriendelijke groet,

Team VSO Jan Baptistschool.
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Kijk ook eens op Facebook!

Zie: www.zmlkjanbaptist.nl | MosaLira TV |
Mijn School…

