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September 2021 

Welkom terug! 

Schoolfotograaf    maandag 20 september 

Kennismakingsgesprekken  eind september, u ontvangt van de  

      leerkracht een uitnodiging 

Schoolreis      donderdag 30 september 

 

Hopelijk hebben jullie kunnen genieten van een ontspannen vakantie en zijn 

jullie klaar voor een mooi, nieuw schooljaar. We hopen dat we een normaler 

schooljaar tegemoet gaan waarin steeds meer kan en waar weer sprake is van 

continuïteit en regelmaat. Bij de start van het schooljaar hebben we nog te ma-

ken met een aantal corona maatregelen. Zo blijft de 1,5 meter voor volwasse-

nen nog van kracht en staat in de beslisboom (pagina 2) wanneer kinderen wel 

of niet naar school mogen.  

Het brengen en halen van kinderen kan weer op de oude manier; het school-

plein is toegankelijk voor ouders. De leerlingen van de groepen 1-2-3 gaan zelf-

standig door de hoofdingang van het juniorgebouw naar binnen. De leerlingen 

van de groepen 4 tot en met 8 gaan zelfstandig door hun eigen ingang het 

hoofdgebouw binnen. Maandag staan de leerkrachten bij de juiste deuren 

klaar. 

Helaas hebben we ook minder goed nieuws...juf Anna heeft een auto-ongeluk 

gehad en kampt met nek– en rugklachten en heeft veel last van hoofdpijn. Ze 

zal de komende periode moeten herstellen en wij wensen haar veel beterschap. 

De ouders van groep 4-5 hebben een mail ontvangen met nadere informatie 

over de vervanging. 

Wij wensen jullie nog een heel fijn, zonnig weekend en zien jullie graag maan-

dag op school, waar we samen met de leerlingen knallend het nieuwe school-

jaar inluiden. 

Vriendelijke groeten,  

Team Sint Jan  

 

Even bijpraten:  

 

Belangrijke data:  
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September 2021 

Welkom terug! 

 

Beslisboom 
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September 2021 

Welkom terug! 

 

Gymlessen 

 

Verjaardagen en traktaties 

Als leerlingen jarig zijn, maken we daar uiteraard een feestje van! 

Ouders van leerlingen uit groep 1-2 mogen aanwezig zijn bij dit feestelijke moment. 

Graag met de leerkracht een afspraak maken voor 

het vieren van een verjaardag. 

 

Voor leerlingen vanaf groep 3 geldt dat de verjaar-

dag in de ochtend gevierd wordt. We doen dat 

meteen om 8.30 uur. Er wordt gezongen in de 

groep en de leerling wordt die dag extra in het zonnetje gezet bijvoorbeeld met een 

hoedje, slinger of leuke ketting. 

Als de leerling wil trakteren, dan is dat mogelijk. De traktatie mag ‘s morgens al 

meegeven worden naar school en wordt om 14.20 uur uitgedeeld en mee naar huis 

gegeven. Als ouder kunt u vervolgens bepalen of en wanneer de traktatie opgege-

ten kan worden.  

 

Wekelijks worden er gymlessen gegeven aan onze leerlingen. De leerlingen van 
groep 1-2 krijgen dagelijks bewegingslessen.   

De leerlingen van de groepen 3 tot en met 8 krijgen wekelijks 1 les van een combi-
natiefunctionaris sport. Deze les wordt gegeven in onze gymzaal en leerlingen 
hebben hiervoor hun gymspullen nodig. 

Groep 7 en groep 8 —> dinsdag  
Groep 4 en groep 5 —> woensdag 
Groep 3 en groep 6 —> donderdag 

Daarnaast zullen zij Rots en Water of buiten spelles van de eigen leerkracht       
krijgen.  


