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dagen
Informatieavonden
Veilige schoolomgeving

DE SINT JANSCHOOL IS WEER BEGONNEN…
Een school zonder kinderen is maar gewoon een gebouw. Daarom is het erg
fijn dat alle kinderen op school zijn. We hebben genoten van alle mooie
vakantieverhalen van kinderen, ouders en teamleden.
We maken er weer een mooi jaar van met z’n allen!

GOUDEN WEKEN
Maandag zijn we gestart met de Gouden weken. De eerste weken van het
schooljaar staat de positieve groepsvorming centraal.
Er wordt nader kennisgemaakt met elkaar en we zetten veel coöperatieve
werkvormen in. Met de groep worden afspraken gemaakt om goed en fijn
met elkaar te kunnen werken.
Maandag zijn we de 1e schooldag begonnen om met elkaar het begin van
het jaar te vieren. Alle leerkrachten waren deze dag op school, duo partners
hebben samen de groep opgestart.
10-minutengesprekken 19, 20 & 21 september
Vrijdag krijgt uw kind een uitnodiging mee naar huis voor een omgekeerd
oudergesprek. Deze worden in de 3e schoolweek gehouden. Deze
gesprekken zijn onderdeel van de Gouden weken.
Het doel van dit gesprek is om uw kind beter te leren kennen. Tijdens het
gesprek kunt u ons bijvoorbeeld vertellen:







wie uw kind is
wat zijn of haar talenten zijn
wat uw kind nodig heeft van ons als leerkracht
hoe uw kind thuis is en welke rol school speelt bij u thuis
hoe uw kind gestart is dit schooljaar
Welke verwachtingen u heeft dit schooljaar

Kortom alles wat u vindt dat wij moeten weten over uw kind, kan u in dit
gesprek aan de orde laten komen.

BELANGRIJKE DATA
4 T/M 22 SEPTEMBER, GOUDEN
WEKEN
8 SEPTEMBER, UITNODIGING MEE
NAAR HUIS 10-MINUTENGEPSREKKEN
11 T/M 15 SEPTEMBER, KANS ACTIE
12 SEPTEMBER, OUD PAPIER
13 SEPTEMBER, GIGA KANGOEROEDAG
GROEP 2
14 SEPTEMBER 19.00 UUR,
INFORMATIEAVOND GROEP 7 & 8
18 SEPTEMBER 20.00 UUR, OUDERAAD
& MR
19 T/M 21 SEPTEMBER,
10-MINUTENGESPREKKEN
KENNISMAKING
25 & 26 SEPTEMBER, ANWB
STREETWISE
25 SEPTEMBER 20.00 UUR,
INFORMATIEAVOND GROEP 1 & 2
26 SEPTEMBER 20.00 UUR,
INFORMATIEAVOND GROEP 5 & 6
4 OKTOBER 20.00 UUR,
INFORMATIEVOND GROEP 3 & 4

VAKANTIEROOSTER & VRIJE DAGEN 2017-2018
In de 3e schoolweek wordt de infogids & kalender meegegeven naar huis.
Daarin staat alle praktische informatie over komend schooljaar.
Schoolvakanties
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Paasweekend
Koningsdag
Meivakantie
Extra vrije dagen
Hemelvaart
Pinksteren
Zomervakantie

maandag 23-10-2017 t/m vrijdag 27-10-2017
maandag 25-12-2017 t/m vrijdag 05-01-2018
maandag 26-02-2018 t/m vrijdag 02-03-2018
vrijdag 30-03-2018 t/m maandag 02-04-2018
vrijdag 27-04-2018
maandag 30-04-2018 t/m vrijdag 04-05-2018
maandag 07-05-2018 t/m woensdag 09-05-2018
donderdag 10-05-2018 & vrijdag 11-05-2018
maandag 21-05-2018
maandag 23-07-2018 t/m vrijdag 31-08-2018

Overige vrije dagen
Op 5 oktober is een landelijke stakingsdag in het onderwijs. De kans is groot
dat veel collega’s van onze school hieraan deelnemen en dat de lessen deze
dag niet doorgaan.
Veel vrije dagen zijn voor of na een schoolvakantie:
Maandag 30 oktober 2017, alle leerlingen vrij: studiedag team
Woensdag 6 december, groep 1 t/m 4 vrij: studiedag team
Vrijdag 22 december 2017, alle leerlingen vrij: werkdag team
Vrijdag 23 februari 2018, alle leerlingen vrij: studiedag team
Woensdag 21 maart 2018, groep 1 en 2 vrij: Onderbouw conferentie
Dinsdag 3 april 2018, alle leerlingen vrij: studiedag team
Donderdag 26 april 2018, alle leerlingen vrij: studiedag team
Dinsdag 22 mei 2018, alle leerlingen vrij: studiedag team
Vrijdag 1 juni 2018, groep 1 t/m 4 vrij: werkdag team
Maandag 25 juni 2018, alle leerlingen vrij: teamexcursie
Vrijdag 20 juli 2018, alle leerlingen vrij: verhuisdag

INFORMATIEAVONDEN
Alle ouders en verzorgers zijn van harte welkom op onze
informatieavonden. We vinden deze avonden zeer waardevol. We vertellen
graag waar ze dagelijks mee bezig zijn in de groep en hoe we er samen voor
zorgen dat het een goed en fijn schooljaar wordt. Een goede samenwerking
tussen ouders en school en het gezamenlijk ondersteunen van het
leerproces heeft een positieve invloed op de leerresultaten van uw
kinderen.
Een kwartier voor aanvang staat de koffie en thee klaar in de hal.
De ouderraad is ook aanwezig om uitleg te geven over hun
werkzaamheden. De informatieavonden worden gehouden in de
eigen groep.
Donderdag 14 september 19.00 uur, groep 7 & 8
Maandag 25 september 20.00 uur, groep 1 & 2
Dinsdag 26 september 20.00 uur, groep 5 & 6
Woensdag 4 oktober 20.00 uur, groep 3 & 4

VEILIG NAAR SCHOOL
We willen een veilige schoolomgeving. De verkeerssituatie rondom school
heeft altijd onze aandacht en we leren kinderen hoe ze zich moeten
gedragen in het verkeer.
In de week van 11 september houden we weer onze KANS actie. Het doel
van deze actie is dat iedereen weet welke afspraken er zijn om kinderen
veilig naar school en naar huis te laten gaan.
Op 25 en 26 september komt ANWB Streetwise bij ons op school.
Streetwise is een praktisch, maar ook leuk, leerzaam en uitdagend
verkeersprogramma voor alle leerlingen van de basisschool. Professionele
instructeurs komen een ochtend naar de school en geven
verkeerstrainingen op maat. Met speciaal ontwikkelde lesmaterialen zoals
electro- en rijlesauto´s, zebrapaden, verkeerslichten, opblaasbare auto's en
een fietsparcours wordt de praktijk zo veel mogelijk nagebootst.
De vier onderdelen zijn:
 Voor groep 1 en 2 ‘Toet toet’: Een speelse introductie op
gevaarherkenning, herkennen van verkeersgeluiden, veilig
oversteken, gebruik van autogordel en autostoeltje.
 Voor groep 3 en 4 ‘Blik en klik’: Verdere behandeling van
gevaarherkenning, veilig oversteken en de noodzaak van gebruik
van de autogordel in een autostoeltje.
 Voor groep 5 en 6 ‘Hallo auto’: Invloed van reactiesnelheid,
inschatten van de remweg van een auto en het juiste gebruik van
een veiligheidsgordel.
 Voor groep 7 en 8 ‘Trapvaardig’: Gevaarherkenning,
fietsvaardigheden en fietsbeheersing.
Wilt u zien hoe Streetwise in de praktijk gaat? Klik dan op onderstaande link
en bekijk het filmpje op de site.
http://www.anwb.nl/streetwise

