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De agenda:
21 22 23 juni
25 juni
29 juni
1 juli
2 juli
5 juli
8 juli

Schoolkamp groep 8
Studiedag – de leerlingen zijn de hele dag vrij
Schoolreisje 1/2 naar Oud Valkeveen
Schoolreisje 567 naar Archeon
Schoolreisje 3/4 naar Linnaeushof
Afscheidsavond 8a
Afscheidsavond 8b
Krijgen de leerlingen hun rapport mee en om 15.15 uur begint
voor hen de zomervakantie.

Beste ouders en verzorgers van de St. Jan,
Een dochter!
Op zondag 13 juni is Mare geboren,
Juffrouw Sarah en haar man zijn reuzeblij
met Mare.
Met moeder en dochter gaat het goed (en
met vader natuurlijk ook). Wij wensen het
nieuwe gezin veel geluk!

De formatie schooljaar 2021-2022
De puzzel voor het volgend schooljaar is gelegd.
Voordat u naar het plaatje gaat bekijken, is de volgende informatie van belang:
- De groepen 1/2 ruilen van lokaal, maar blijven wel op de eerste verdieping
- De groepen 3 blijven op de begane grond bij de hoofdingang. De ouders van de
toekomstige groepen 3 krijgen binnenkort de indeling te horen. De leerkrachten
hebben bij het indelen gekeken naar de verhouding jongens/meisjes en de zorg
om zo twee evenwichtige groepen te krijgen.
- De klas van Amber gaat naar Nina/Carla
- De klas van Aranka gaat naar Sylvia
- De klas van Anita/Carla gaat naar Anita/Melanie
- De klas van Sylvia gaat naar Mirthe
- De klas van Nina/Mirthe gaat naar Laura
- De klas van Marloes/Melanie gaat naar Fanny
- De klas van Laura gaat naar Rianne/Marloes
- De klas van Fanny gaat naar Sietse/Esther
- De klas van Karin/Dieneke verandert niet
- De klas van Anne/Annemarieke verandert niet.
Het volledige plaatje ziet er dan als volgt uit
groep
1/2a
1/2b

Renée (ma di wo vrij) + Kelly (do)
Martine (ma di do) + Christa 2 dagen tot medio oktober. Daarna neemt
Sarah de taken van Christa over. Christa gaat dan werken in de extra
ondersteuning
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1/2c
1/2d
1/2e
3a
3b
4a
4b
5a
5b
6a
6b
7b
7a
8a
8b

Lisalotte + Jasper (LIO-er op do vrij) twee dagen
Nienke 3 (ma do vrij) + Tessa 2 (di wo)
Esmee
Amber + Diana (LIO-er op ma di)
Annemieke (di do vrij) + Aranka (ma wo)
Aranka (di en do flex 3) en Elaine (ma wo vrij flex 3)
Nina (ma di wo) + Carla (do vrij) Carla op ma di flex voor de groepen 4
Sylvia
Mirthe (ma wo do vrij) + Alana (LIO-er op ma di)
Melanie (ma di wo) + Anita do vrij. Anita op ma di flex voor de groepen 5
Fanny + Timi (LIO-er op ma di)
Laura + Maartje (LIO-er op do vrij)
Rianne (ma di wo vrij) + Marloes (do)
Sietse (ma di wo vrijdagmiddag) + Esther (do vrijdagochtend)
Karin ma wo do vrij + Dieneke di
Anne (ma di wo) + Annemarieke (do vrij) en op wo flex 8

Kim blijft gym geven en Nathalie beeldende vorming
In de zorg/ interne begeleiding werken: Jacqueline, Anne, Marianne, Kelly, Murly,
Marloes, Tessa en Onno.
Mohammed blijft conciërge en Dieneke en Jan de directie.
Juf Suzanne mist u in het overzicht. Na de zomervakantie gaat Suzanne na al heel wat
jaartjes (12) op de St. Jan te hebben gewerkt op een andere school – dichterbij huis werken. Ook juf Manon ontbreekt hierboven: na 20 jaar St.Jan gaat zij in september een
nieuwe uitdaging aan en wordt ambulante begeleider van kinderen met een spraak-taal
stoornis. Op onze studiedag zullen we Suzanne en Manon in het zonnetje zetten en
bedanken wij hen voor alles wat zij voor de St.Jan hebben gedaan.
In het overzicht heeft u ook nieuwe namen gezien - namelijk veel LIO-ers. Een LIO-er is
een leerkracht in het laatste jaar van zijn of haar opleiding. Hij of zij loopt stage maar
werkt ook gelijk. Wij zijn blij dat veel LIO-ers voor de St. Jan hebben gekozen.
Onno Visser komt ook voor twee dagen bij ons werken als leerkracht.
Flex tijd = tijd voor extra ondersteuning
Elke groep heeft flex tijd = tijd voor kinderen die een extra uitdaging nodig hebben en
een steuntje in de rug. Zoals de naam – flex – als zegt, wordt deze tijd flexibel ingezet.
Het vakantie rooster voor schooljaar 2021/ 2022 ziet er als volgt uit.
de eerste dag

de laatste dag

herfstvakantie

16 oktober

24 oktober

kerstvakantie

24 december

9 januari

voorjaarsvakantie

19 februari

27 februari

Pasen

15 april

18 april

meivakantie

23 april

8 mei

Hemelvaart

26 mei

27 mei
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junivakantie

4 juni

12 juni

zomervakantie

15 juli

28 augustus

Onze studiedagen zijn op: 1 oktober – 3 december alleen de middag – 4 februari
14 april – 24 juni.
Alvast voor uw agenda:
- Informatie-avond groep 1/2 en 3 op 7 september om 19.00 uur???
- Informatie-avond groep 4 t/m op 14 september om 19.00 uur???
- ??? → We weten nu nog niet hoe het na de zomervakantie zal gaan met ouders in
de school. Dit geldt ook voor het halen en brengen. Zodra hier meer over bekend
is, zullen wij dit met u communiceren.
Het overblijven
We zoeken nog vrijwilligers (ouders – opa’s/oma’s – oudleerlingen) die ons willen helpen.
U kunt zich opgeven bij j.bakker@askoscholen.nl
Een nieuwe jaarkaart of strippenkaart.
U kunt deze nu alvast aanschaffen voor het nieuwe schooljaar. De prijzen zijn niet
veranderd.
- Een jaarkaart = 205 euro
- 64 strippen = 84 euro
- 32 strippen = 45 euro
- 16 strippen = 26 euro
Het bedrag kunt u overmaken op: NL88 INGB 0651 5792 52 ten name van ASKO inz St.
Janschool NSA.
Wilt u bij de overschrijving de naam van uw zoon of dochter en de groep vermelden.

Natuurlijk heeft u de Poëzieroute al gelopen.
Als u dit prachtige filmpje
https://youtu.be/wbMZkIOYAqw
van Gil en Nathalie heeft bekeken, dan bent u
helemaal op de hoogte.

Het vakantierooster voor het schooljaar 2020-2021

zomervakantie

de eerste dag

de laatste dag

9 juli

22 augustus

Nog één studiedag en wel op: vrijdag 25 juni.
Op deze dag zijn de kinderen de hele dag vrij. ’s Ochtends werken de leerkrachten aan
de rapporten en de overdracht. ’s Middags gaan we naar UP events om allemaal leuke
dingen te doen en sluiten we dit bijzondere jaar af met een barbecue.
Met vriendelijke groet,
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Jan Bakker & Dieneke Blikslager
directie van de St. Jan
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