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Welkom terug! 
Wat ontzettend fijn om elkaar maandag weer te mogen ontmoeten!  
We hopen dat jullie ook hebben genoten van een heerlijke vakantie. 
 
Afgelopen week zijn we samen bezig geweest met voorbereiden, zodat we 
een fijne start kunnen maken met de kinderen en jullie. We bouwen verder 
op wat er was en zijn dankbaar voor wat Marja en Nici hebben ‘nagelaten’.  
Een frisse, positieve en vernieuwde energie gonst door het gebouw. We 
hebben er zin! Samen bouwen we verder aan onze St. Jan 💪 
          

Team St. Jan 22-23 

 
Psstt… Heb je Juf Vivienne kunnen vinden op de foto? Missing star is 
meneer Martin.  
 
 
 
 
 



Bereikbaarheid meneer Sjaak 
Deze week ben ik officieel gestart op Brede Dorpsschool St. Jan en Brede 
Dorpsschool De Achthoek. In eerste instantie heb ik kennis gemaakt met 
het team, maar daarnaast ook het eerste teamoverleg bijgewoond. Beide 
teams staan met vol enthousiasme klaar om jullie kinderen aanstaande 
maandag te ontvangen. Als eerste kennismaking zal ik zoveel mogelijk de 
komende twee weken bij aanvang en einde schooldag aanwezig zijn op 
één van de speelplaatsen. Ik hoop jullie daar te ontmoeten. Na deze twee 
weken ga ik op vaste dagen op de scholen werken. Hierover informeer ik 
jullie nog. Aangezien ik mijn tijd moet verdelen over twee scholen zal ik 
niet altijd direct beschikbaar zijn. Vandaar dat ik ook mobiel bereikbaar 
ben op 06-50891972. Indien ik de oproep niet kan beantwoorden, spreek 
dan de voicemail in. Ik bel dan zo spoedig mogelijk terug. Natuurlijk kun je 
ook een mailtje sturen naar: directie@stjanoosteind.nl.   
 
Laten we met elkaar er een fijn schooljaar van maken. Ik heb er zin in… 
Met vriendelijke groet,  
Sjaak Pex, interim-directeur 
 
 
Post voor kinderen OnderBouw2 
Alle kinderen uit OB2 ontvangen dit weekend post van de juf, zodat ze 
weten bij wie ze maandag in de startkring beginnen.  
      
Dinsdag 13 september Ouder-Startavond!  
We vinden het niet alleen belangrijk om elkaar (beter) te leren kennen, 
maar vinden het ook fijn om verwachtingen voor het komende schooljaar 
te delen. Daarom nodigen we jullie graag uit voor de Ouder-Startavond. 
Die wil je niet missen. Deze avond brengen we samen het verhaal van St. 
Jan in beeld en schrijven er samen aan verder. 
 
20:00 uur  * Gezamenlijke opening door Sjaak 

* Wat is jouw verhaal over de St. Jan?  
      Wat gunnen we onze kinderen? 

        * In groepjes uiteen 
                    * Gezamenlijke terugkoppeling.  
               Wat nemen we mee dit schooljaar? 
 
21:00 uur   Borrel! Fijn (bij)kletsen met andere ouders en er is volop  

ruimte om in gesprek te gaan met de leerkrachten en 
ondersteuners.  

 
We hopen jullie allemaal te mogen verwelkomen!  
 
 
Kennismakingsgesprekken nieuwe leerkracht 
Start je kind bij een nieuwe leerkracht, dan ontvang je volgende week een 
uitnodiging voor een kennismakingsgesprek. Bij dit gesprek is het kind 
niet aanwezig.  
 
Waarom een kennismakingsgesprek? 
We geloven dat niemand het kind zo goed kent als jij/jullie. Tijdens het 
gesprek laten we ons graag vertellen over zijn/haar behoeften. Wat vind je 
belangrijk dat we weten over je kind?  



 
Praktische zaken op een rijtje 
 
Pauzehap en lunch 
Graag meegeven; 

• Fruit 
• Lunch  
• Drinken voor in de kleine pauze en lunchpauze 
• Flesje water is altijd een goed idee! 

 
We hebben geen vaste afspraken over wat er wel en niet in de 
lunchtrommeltjes van de kinderen mee gaat. We gaan er van uit dat de 
kinderen een gezonde lunch meekrijgen. Snoep is niet de bedoeling.  
 
Wanneer je kind de meegebrachte lunch niet op krijgt, gaat dit mee naar 
huis. Zo heb je als ouder zicht op wat je kind gegeten heeft. 
 
Gymmen in de Oosteheidehal 
De oudste kinderen uit OB2 en de kinderen uit de BovenBouw gaan op 
vrijdag met de bus naar de Oosteheidehal om te gymmen. 
 
Bieb 
Alle kinderen brengen op dinsdag een bezoek aan de schoolbieb. 
Fijn als de kinderen een tas meenemen om de boeken voor thuis in mee te 
nemen.  
 
Kinderen van OnderBouw1 (voorschool) die op maandag komen, kunnen 
op maandag boeken halen.  
 
SocialSchools 

• Om goed op de hoogte te zijn en te blijven, verwachten we dat je 
wekelijks de weekupdate uit de stamgroep leest. 

• Toestemmingen al ingevuld? Nee? Ga naar Administratie à 
Toestemmingen à geef beeldgebruikvoorkeuren aan. Dank! 

 
 
KinderVakantieWeek 
Wat is het elk jaar weer een feest om te zien hoe de kinderen uit het dorp 
en omstreken genieten van een week vol toffe activiteiten. Wat een sfeer! 
Wat een gezelligheid! Alle vrijwilligers, jong en oud, weer superBEDANKT♥ 
 

        


