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Beste ouder(s), verzorger(s), 

Het schooljaar zit er alweer bijna op! Het was een jaar met hoogte– en dieptepunten; 

een jaar van afscheid nemen en een jaar van nieuwe leerlingen en leerkrachten verwel-

komen. Gelukkig hebben we elkaar weer veel mogen ontmoeten en hebben we amper 

te maken gehad met beperkende Corona maatregelen. Laten we dat vooral zo proberen 

te houden! 

Gelukkig kan ik u ook melden dat we een nieuwe leerkracht hebben gevon-
den voor de vrijdag in groep 3. Juf Marja stelt zich graag aan u voor: 
Hoi, ik ben Marja Merkx, ben 61 jaar en mag op de Sint Jan komen werken. Ik woon sinds mei 
in Dongen en dat bevalt me erg goed. Hiervoor heb ik bijna 9 jaar in Noorwegen gewoond en 
gewerkt, een prachtig land met veel mooie natuur. Mijn hobby's zijn fietsen, wandelen en 
spelen met mijn 7 kleinkinderen waarvan de oudste net 7 is en de jongste bijna 6 maanden. Ik 

heb zin in deze nieuwe school en kijk er erg naar uit jullie te keren kennen.  

 
Wij wensen u een fijne, ontspannen vakantie en hopen jullie in goede gezondheid terug 

te zien op maandag 5 september!  

Morgen is de laatste schooldag en jullie zijn om 14.30 uur wel-

kom om samen met ons het schooljaar af te sluiten.  

 

Even bijpraten:  

 

We hebben een prettig schooljaar achter de rug en we willen u aangeven dat we een nieuw OMR lid hebben 

gevonden. Jasmijn heeft haar eerste MR vergadering op Sint Jan inmiddels bijgewoond. Onze volgende verga-

dering staat gepland op dinsdag 27 september. Mocht u zaken met ons willen delen dan weet u ons vast te 

vinden. Mailen is ook mogelijk: mrsj@stichtinginitia.nl  

Namens de ouders zijn Amélie Meijnen en Jasmijn Bijlefeld vertegenwoordigd in de MR. 

Jasmijn is nieuw in de OMR en zij stelt zich graag even aan u voor:  

 

“Ik ben Jasmijn Bijlefeld, moeder van Jet, Jaap en Janne. Inmiddels ben ik bijna 20 jaar 

werkzaam als docent op een middelbare school. Sinds een paar jaar in het mooie Oister-

wijk, daarvoor in Curaçao, Raamsdonksveer en Etten-Leur. Samen met Josse ben ik in 

2014 in het mooie Dongen komen wonen. Dit bevalt ons meer dan prima.” 

 

Vanuit het team zijn Irina de Wissel (voorzitter) en Sander Boers vertegenwoordigd. 

 

Namens de gehele MR wensen wij u een prettige vakantie en tot volgend schooljaar! 

Nieuws vanuit de MR 
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De afgelopen maanden heeft juf Noa met veel passie in groep 5 gewerkt. Wat hebben 

we genoten van alle lessen die ze de leerlingen heeft gegeven. We willen haar bedan-

ken voor haar inzet en wensen haar veel succes in de toekomst.  

Vanaf het begin van het schooljaar is juf Sanne betrokken geweest bij het onderwijs op 

Sint Jan. In het begin in groep 3, waar zij haar LIO-stage succesvol heeft afgerond. De 

laatste periode heeft zij in groep 7 gewerkt omdat meester Sander mocht genieten van 

zijn geboorteverlof. Sanne heeft een nieuwe uitdaging gevonden en zal komend school-

jaar gaan werken op Montessorischool de Petteflet in Tilburg. Heel veel succes en be-

dankt voor je betrokkenheid. 

 

We hebben de ouders die ons geholpen hebben tijdens het 

overblijven bedankt. Astrid, Colette en Nadia; onze boter-

hammen smaakten heerlijk! Bedankt voor de fijne tijd. 

 

De leerlingen van groep 8 hebben een fantastische musical 

opgevoerd voor onze leerlingen, opa’s, oma’s, ooms en tan-

tes. Vanavond worden zij in het zonnetje gezet tijdens de 

afscheidsavond.  Zij zullen de musical voor de laatste keer 

opvoeren voor de teamleden en hun gezin.  

Het zal een prachtige avond gaan worden. 

 

 

 

 

 

Morgen worden de leerlingen van groep 8 op traditionele wijze uitgegooid. Daarna mo-

gen zij gaan genieten van een heerlijke vakantie. Wij wensen jullie heel veel succes op 

het VO en kom gerust nog eens een keertje langs! 

 

 

Afscheid  
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De scholen van stichting Initia zijn bezig met een ontwikkeling naar toekomstgericht 
onderwijs. Om die reden is de gehele ondersteuning binnen stichting Ini-
tia onder de loep genomen, waaronder de inrichting van het Expertise-
team en de rol en taken van de Intern Begeleider. Om het nieuwe denken 
naar toekomstgericht onderwijs te ondersteunen, spreken wij, binnen 
stichting Initia, niet meer van de Intern Begeleider (IB), maar van de    
KwaliteitsCoördinator (KC). Jennifer heeft de afgelopen weken tijdelijk KC 
taken verricht op Sint Jan en we willen haar daarvoor bedanken. Jennifer 
zal volgend jaar op Vlinderboom gaan werken. 
Ilja Wijnen zal voor alle groepen van Sint Jan de KC zijn. Voor leerlingen met een arran-
gement blijft Ingeborg Zoontjens betrokken.  
Ilja zal tijdens haar zwangerschapsverlof, dat op 31 oktober ingaat, vervangen worden. 
Op dit moment vinden er gesprekken plaats en zodra duidelijk is wie haar taken gaat 
overnemen dan hoort u dat van mij. 

 

KwaliteitsCoördinator (KC) 

 

Gymlessen 

Alle leerlingen vanaf groep 3 zullen komend jaar twee keer per 

week gymles krijgen. Op dinsdag en op vrijdag. 

Juf Liselotte zal beide gymlessen komen verzorgen.  Zij is in 

dienst bij het BeweegBuro en zal elke dinsdag en vrijdag op Sint 

Jan te vinden zijn. De leerlingen kennen juf Liselotte en zij kent 

al onze leerlingen. Dat wordt ook komend jaar weer genieten 

van de toffe lessen die zij geeft. 

 

Opnames promovideo 

Woensdag 6 juli was het zover, de opnames voor de promovideo. De hele ochtend liep 

Alexander met zijn camera door de school  om beelden te schieten van de Sint Jan. De 

kinderen werkten allemaal heel goed mee om de beelden zo mooi mogelijk te krijgen. 

Daarbij hoorde ook drie keer het liedje dansen en zingen op het schoolplein. Dat ging 

super goed! Wij zijn trots op het eindresultaat! 

De video is te bekijken via de volgende link: https://www.youtube.com/watch?

v=cv1mwPJ2X8Y&t=4s  
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Nieuwe basisschoolcoach  

Zoals u wellicht weet zijn wij, samen met IKC Achterberg een 
partnerschap met Fontys Hogescholen aangegaan. In ons 
onderwijsnest zullen de studenten van de Pabo Tilburg een 
plekje krijgen, zodat zij binnen deze mooie leerplek kunnen 
leren en zich kunnen ontwikkelen tot startbekwame leer-
kracht basisonderwijs. Dit alles gaat in samenspel met mede-
studenten, mentoren (groepsleerkracht) en het team van de 
basisschool waar zij hun stage lopen. De begeleiding van 
deze studenten en mentoren wordt gedaan door de basisschoolcoach.  

Martine Klein, leerkracht op IKC Achterberg, heeft de rol van basisschoolcoach op zich 
genomen. Zij is het nieuwe aanspreekpunt voor de studenten en mentoren en zal ko-
mend schooljaar geregeld op onze school te vinden zijn. In de nieuwsbrief van septem-
ber stellen de nieuwe studenten zich aan u voor. 

 

Inzet OOP (Onderwijs Ondersteunend Personeel) 

Administratie: 

Marlies werkt op maandag, woensdagochtend en vrijdagochtend.  

Zij zal al uw mailtjes, telefoontjes en vragen beantwoorden. Daarnaast draagt zij zorg 

voor de leerling administratie en de financiële administratie. 

Conciërge: 

Robert werkt op maandag, dinsdag, donderdag en woensdagmiddag. 

Hij houdt zich met name bezig met onderhoud (zowel binnen als buiten) en veiligheid. 

Individuele leerlingbegeleiding: 

De taak van juf Ellie, lees– en spellingbegeleiding, zal overgenomen worden. Op dit mo-

ment is nog niet duidelijk wie die taak op zich zal nemen. Juf Ellie gaat naar Heilig Hart. 

Wij willen haar bedanken voor haar jarenlange inzet op Sint Jan. 

Juf Ineke zal leerlingen op het gebied van sociaal emotioneel leren begeleiden. Daar-

naast zal Ineke twee dagen in het leerlab werken. 

 

Nieuws vanuit de Oudercommissie 

Wij wensen jullie een fijne vakantie en hopen ook in het nieuwe schooljaar weer op 

jullie helpende handjes te mogen rekenen. 

We nemen afscheid van Astrid, Colette, Sandra en Nina. We 

willen hen heel hartelijk danken voor de geweldige ideeën en 

fijne samenwerking.  Op Sint Jan doen we dingen SAMEN!  


