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Nieuwsbrief 10: maandag 16 december 2019. 

 

Afscheid juffrouw Anouk 

Juffrouw Anouk valt dit schooljaar in als inval juf in groep 5. Onlangs heeft zij bij mij 

aangegeven dat het werk in combinatie met haar thuissituatie qua organisatie te lastig werd. 

Juffrouw Anouk gaat daarom terug de invalpool in, zodat zij zelf ook beter haar werkdagen kan 

inplannen. Morgen, dinsdag 17 december, zal zij voor het laatst op school zijn. Het kan zijn dat 

we juffrouw Anouk in de toekomst bij korte inval voor ziekte nog eens terug zullen treffen bij 

ons op school. Voor nu bedanken we haar voor haar enorme inzet bij ons op school. Na de 

Kerstvakantie zal op maandag juf Lonneke in groep 5 werken, juf Anja werkt op dinsdag tot en 

met vrijdag in de groep. 

 

Miss Anouk says goodbye to our school. She is returning to the “invalpool” to work at different 
schools at different days. 
 
Informatieavonden SOVA 

Beste ouder(s)/verzorger(s), 

 

Juf Jolanda, juf Lonneke en juf Maud gaan in het nieuwe jaar een cursus Sociale Vaardigheden 

aanbieden op school (SOVA) 

Wat deze cursus precies inhoudt, zullen zij op woensdag 29 januari om 19 uur uitleggen op de 

speciaal georganiseerde informatieavond. Op deze avond kunnen er ook vragen worden gesteld. 

Daarna zal er op woensdagavond 5 februari een vervolgavond plaatsvinden (ook om 19 uur). 

 

Wij verwachten u woensdag 29 januari om 19 uur op school. 

 

Met vriendelijke groet, 

Juf Lonneke, Jolanda en Maud 

 

For an extra informationevening about Social Skills for children we invite you to come on 

Wednesday 29th of January at 19.00 o clock at our school. 

 

 

Herhaald bericht: open dagen voortgezet onderwijs:  

De voorlopig adviesgesprekken zijn afgelopen weken gevoerd met ouders en kinderen van groep 8. 

Iedere leerling weet nu welke scholen hij of zij kan gaan bezoeken.  

Kijk ook op: https://www.devogids.nl/  

In januari en februari hebben alle scholen een open dag. Het is zeker de moeite waard om ze te 

bezoeken en om vooral veel vragen te stellen.  

Iedere school wil natuurlijk dat jij voor hen kiest, dus je mag daarin best kritisch zijn.  

Hieronder staan de open dagen van de diverse VO scholen vermeld:  

18 januari 2020: JTC Mavo, Havo en VWO  

18 januari 2020: Da Vinci College VMBO: praktijk, basis en kader  

18 januari 2020: Markland College Zevenbergen: Mavo, Havo en VWO  

25 januari 2020: Norbertus Gertrudis mavo: Mavo en Havo  

25 januari 2020: Markland College Oudenbosch: VMBO t/m Gymnasium  

01 februari 2020: Roncalli Bergen op Zoom (Daltonschool Atheneum, Havo en VMBO-T 

(Mavo)  

  



08 februari 2020: Norbertus Gertrudis Lyceum Havo en VWO  

08 februari 2020: Curio Prinsentuin Oudenbosch VMBO  

Er zijn natuurlijk nog meer scholen in de omgeving van Roosendaal. Bekijk de websites van de 

verschillende scholen voor meer informatie en de juiste tijden. 

 
On the website: https://www.devogids.nl/ you will find all information days about the different 

VO schools in the area. 

 

 
 

 

Annuleren naschools aanbod muziek: 

Helaas moet ik aan u mededelen dat het naschoolse aanbod muzieklessen in januari niet door kan 

gaan. Er is geen geschikte muziekdocent beschikbaar, daanraast zijn er ook te weinig 

aanmeldingen. Na de Kerstvakantie ga ik opnieuw in gesprek met Cultuurcompaan om later dit 

schooljaar een nieuw naschools aanbod aan te kunnen bieden. 

 

The after school musiclessons are not going to take place in January because there are not 

enough children and there isn’t a good music teacher available. 

 

Logopedie op school 

Na de Kerstvakantie wordt de logopedie op school terug opgepakt. Iedere dinsdagochtend zal 

Liesbeth Verkade, van logopediepraktijk Verkade, bij ons op school kinderen begeleiden. Komt uw 

kind in aanmerking voor logopedie? Bespreekt u dit dan met de leerkracht van uw kind. Via juf 

Lonneke, onze intern begeleider, zullen dan verdere afspraken gemaakt worden met Liesbeth. 

 

Logopedie is returning at our school on Tuesdaymornings.  
 
Jan Veenker 

Sinds 1 december heeft stichting OBO (dat is de stichting waar ook onze school onder valt) een 

nieuwe directeur bestuurder. Zijn naam is Jan Veenker. 

 

Our new director from OBO is Jan Veenker. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 



Cyclesensation 

Op zaterdag 1 februari a.s. is er in de st. Jan weer cyclesensation. Dit evenement haalt geld op 

voor onderzoek naar kanker. Ook wij willen dit jaar weer deelnemen aan dit fietsevenement. Ik 

heb deze keer 10 fietsen kunnen reserveren. Binnenkort ontvangen de kinderen een presentatie 

op school over cyclesensation. Is uw kind langer dan 1.30 m? En wil hij of zij graag meedoen? 

Opgeven kan via mij, juf Jessica. Er kunnen maximaal 10 kinderen meefietsen in het fietsblok van 

13.30 tot 14.05 uur. 

On 1th of february our student scan joint he cyclesensation event at st. Jan in Roosendaal. 

 

Eerste oplevering renovatie school 

De volgende fase van de verbouwing is afgerond. Dit betekent dat we in de kerstvakantie de 

lokalen kunnen poetsen en inrichten met nieuw meubilair. Groep 7 , groep 8 en NIP BB kunnen dan 

op maandag 6 januari vanuit de nieuwe klas gaan werken. Na de Kerstvakantie gaat de renovatie 

in de gang van groep 4 en 5 verder ,groep 4 en groep 5 zullen dan naar een ander lokaal worden 

verplaatst: groep 4 gaat naar het lokaal NIP BB (met de gele muur) en groep 5 gaat naar de 

speelzaal.  

We willen op maandag 6 januari graag de opening van de nieuwe lokalen met u vieren.  

U ontvangt hiervoor vandaag een uitnodiging. (Zie ook de bijlage van de nieuwsbrief.) 

We zijn erg trots en blij met het nieuwe gedeelte van de school. 

 

We want to celebrate the opening of our new classrooms on Monday 6th of January. 

 

Eerstvolgende datum van de ouderraad 

De OR-vergadering van 17-12-2020 komt te vervallen.  

De eerst volgende vergadering is 6-02-2020 om 19.00 uur.  
 
The next meeting from the parentgroup is Monday 6th of January at 19.00 o clock. 

 

Kerstviering 

Op donderdag 19 december a.s. vindt de kerstviering plaats. We starten deze ochtend in alle 

groepen met een gezellig kerstontbijt. De kinderen mogen hiervoor ontbijtgerechtjes mee naar 

school nemen. 

Na het ontbijt zullen de kinderen van de lagere groepen: groep 1-2, 3, 4 en NIP MB zich op 

school bezig houden met diverse kerstactiviteiten. 

De kinderen van groep 5,6,7,8 en NIP BB gaan naar de schaatsbaan. Het is op de schaatsbaan 

verplicht om een muts en handschoenen te dragen. Laat uw kind dit meenemen. 

Uw kind brengt zelf voor deze dag schaatsen mee. Heeft uw kind geen schaatsen? Dan kunnen we 

deze huren bij de schaatsbaan. U betaalt daarvoor 3 euro. Geef dit dan mee aan uw kind. 

Na de lunch zal de middag verder gezellig aangepast worden aan de kerstviering en de 

voorbereidingen op de verhuizing. 

 

On 19th of December we will celebrate Christmas at our school. All children eat breakfast at 
school, you can bring some nice things to eat. After breakfast the younger children stay in 
school and do all kinds of Christmas activities. The elder ones go down town to skate on ice. They 
must bring a head and gloves. They also bring their own skates or 3 euro so we can rent them. In 



the afternoon all children are at school to do some more Christmas activities and to help to move 
the classes. 
 

 
 


