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Nieuwsbrief week 43 

 

Caroline weer klachtenvrij 
Onze opvang-collega Caroline is gelukkig weer klachtenvrij en is vandaag weer begonnen met werken. Welkom 
terug Caroline! Fijn dat je er weer bent! 

 

Bag2school-reminder    
Zoals eerder aangegeven, verzamelen weer oude kleren, dekens etc. voor 
Bag2school. Tot 12 november bestaat de mogelijkheid om de gevulde zakken in 
te leveren op school. Het geld dat we hiervoor krijgen komt volledig ten goede 
aan uw kind(eren). 

 

 

Luizencontrole na de vakantie   
Nu de herfstvakantie achter de rug is, willen wij u verzoeken om de hoofden van 
uw kind(eren) weer te onderzoeken op luizen. Via onderstaande link komt u op de 
site van het RIVM. Hier krijgt u handige tips hoe de luizencontrole het beste uit te 
voeren. 
https://www.rivm.nl/hoofdluis/controleren-en-behandelen 
Indien u luizen constateert, geeft u dit dan z.s.m. door aan ons. 

 
 

Bruna actie- sparen voor de schoolbieb 
Door de boeken-spaar-actie zijn in totaal 245,83 Euro opgehaald. 
We mogen nu t/m 16 december 2020 voor 20% van het totaalbedrag kinderboeken uitzoeken in de betreffende 
Bruna-winkel. 

 

‘Denk u mee…’ vorige nieuwsbrief 
‘Alles wat we zijn, is het resultaat van wat we dachten’, dat was de uitspraak in de vorige nieuwsbrief. 
Op donderdag 9 oktober 2020 zijn we hierover in gesprek gegaan met een geïnteresseerde ouder. We hebben er 
erg van genoten om van gedachten uit te wisselen en te kijken waar de zienswijze van de ouder aansluit bij de 
visie en missie van school en waar wij mogelijk nog in kunnen ontwikkelen.  
Bedankt voor het inspirerende gesprek! 

 

Denkt u mee...    
Wij hebben deze rubriek in het leven geroepen, omdat wij door de omstandighe-
den die door Corona zijn ontstaan, het contact met u missen. Onze intentie was 
om u mee te nemen in waar wij op dit moment mee bezig zijn en om graag van u 
te horen hoe u erover denkt. Wij zijn blij dat wij na elke nieuwsbrief respons op de 
een of ander manier ontvangen hebben. Natuurlijk hopen we dat er steeds meer 
ouder(s)/verzorger(s) geïnspireerd raken door wat wij delen en met ons in gesprek 
willen gaan. 
Er zijn vast nog meer manieren om in contact te blijven. Hierover gaat het in deze nieuwsbrief.  

Hoe kunnen wij in contact en in verbinding blijven om samen deze uitdagende Coronaperiode door te komen. 
Wij willen u uitnodigen om uw ideeën via info@sintjanwaarland.nl met ons te delen.  
 

 
Namens het team van KC Sint Jan  
 
Marion Kramer en Simone Rock 
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