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De agenda
vrijdag 1 oktober
woensdag 6 oktober

Studiedag alle leerlingen zijn vrij.
De Naschoolse activiteiten gaan wel door!
Start van de Kinderboekenweek

Beste ouders en verzorgers van de St. Jan,
Sportdag voor onze groepen 1/2

Mooi weer
Leuke spelletjes
“Oud” helpt “jong”
Kortom een geslaagde ochtend.
Alle ouders en ook de leerlingen van groep 8, onze collega’s en juf Kim, bedankt voor
deze sportieve ochtend.
1,5 meter – in en uitgaan – met ingang van 25 september
Wat is verantwoord?
Wat is wenselijk?
Wat wel duidelijk is: dat het altijd zoeken is naar de juiste balans.
Het uitgaan: er verandert niets.
De groepen blijven dezelfde voordeuren gebruiken en staan ook op dezelfde plaats voor
de school of op het Kortenaerplein.
Het naar binnen gaan.
De leerlingen blijven ook hier dezelfde voordeur gebruiken.
De kinderen van groepen 3 t/m 8 gaan zelfstandig - dus zonder ouders - naar binnen.
De gangen bij de groepen 3 en 4 zijn anders ingericht en niet meer geschikt voor veel
volwassenen.
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De kleuters kunnen op bepaalde momenten naar de klas worden gebracht. Inmiddels
gaan de meeste kleuters prima alleen naar boven. Bij de voordeur en ook in het
trappenhuis staan immers collega's om de kinderen te helpen. Voor het wegbrengen van
de kleuters hebben we gekozen voor het volgende rooster:

maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag

groep
1/2 A en 1/2 C
1/2 B en 1/2 D
1/2 E en 1/2 A
1/2 B en 1/2 C
1/2 D en 1/2 E

Op maandag mogen dus de ouders van 1/2 A en 1/2 C mee naar binnen. Eén ouder per
kind lijkt ons voldoende.
Als kinderen niet overblijven dan mag een ouder 's middags ook zijn/ haar kind
wegbrengen.
Voor alle duidelijkheid ouders mógen mee naar binnen. Het hoeft niet. Wij blijven het
lopen begeleiden.
Corona heeft gezorgd - zorgt - voor veel narigheid maar het zorgde ook voor rust in de
school bij het binnengaan en naar uitgaan. De leerkrachten konden ook om 8.30 uur met
de les beginnen en we hoefden niet - zoals in het verleden soms nodig was - ouders te
verzoeken om de school te verlaten.
Op tijd in de klas
Fijn dat het merendeel van de kinderen op tijd in de klas is.
Te laat komen is erg vervelend voor uw kind, voor de andere kinderen en voor ons. Het
zijn vaak dezelfde ouders/kinderen, die te laat komen.
Om 8.30 uur en om 13.15 uur gaat de bel in school. Kinderen horen op dat moment in
het lokaal aanwezig te zijn. Zijn kinderen ’s morgens en ’s middags na de bel in de klas,
dan wordt dit als te laat genoteerd. Bij 3 of meer te laat komen (dus ná de bel pas in de
klas), krijgt u een waarschuwingsbrief van school.
De leerlingen vanaf groep 5 moeten zich om 8.00 uur melden bij de directie op een door
ons geplande ochtend. Bij herhaling van het te laat komen, wordt u uitgenodigd voor een
gesprek met de directie. Bij drie maanden met drie of meer keer te laat komen, zal de
leerplichtambtenaar u oproepen. Vijf minuten eerder van huis gaan, scheelt veel stress.
Vrijdag 1 oktober zijn alle kinderen vrij.
- Let op: De naschoolse activiteiten gaan wel door
Op onze studiedag zullen wij ons bezig houden met:
- Een hernieuwde kennismaking met Taakspel. Taakspel is
een methodiek waarbij leerlingen en leerkrachten samen
werken aan een prettig klassenklimaat
- Gebruik van Bareka in de klas – automatiseren rekenen
- Personeelsbeleid o.a. een nieuwe vorm van de
beoordelingsgesprekken.
De rapportmappen
Als u de map nog thuis heeft, wilt u deze dan inleveren bij de groepsleerkracht?
Alvast bedankt voor uw medewerking
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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

junivakantie

4 juni

12 juni

zomervakantie

15 juli

28 augustus

Onze studiedagen zijn op: 1 oktober – 3 december alleen de middag – kerstmaaltijd 21
december (’s middags vrij) - 4 februari - 14 april – 24 juni.
Met vriendelijke groet,
Jan Bakker & Dieneke Blikslager
directie van de St. Jan.
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