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Nieuwsbrief week 15 

Reminder oudervereniging (OV) 
Betrokken ouders/verzorgers gezocht! 

De Oudervereniging (OV) van Kindcentrum Sint Jan bestaat uit een groep enthousiaste ouders/ver-

zorgers die, in samenwerking met de leerkrachten, met veel plezier diverse evenementen en activi-

teiten voor onze kinderen op school organiseert. Het Sinterklaas- en kerstfeest, de schoolreizen, 

Groei & Bloei, carnaval en sportdagen… het vergt vanzelfsprekend de nodige voorbereiding en hier-

voor kunnen we wel wat helpende handen gebruiken! 

Momenteel bestaat de OV uit een voorzitter, secretaris, penningmeester, en 4 leden.  

Om ervoor te zorgen dat alle evenementen komend schooljaar tiptop verzorgd worden, wil de ou-

dervereniging haar team graag uitbreiden met een aantal enthousiaste leden, en dan ook graag met 

ouders waarvan de kinderen in de bovenbouw verblijven. Want alleen dan heeft de OV een helder 

zicht op het reilen en zeilen van alle klassen.  

Wat er van u wordt verwacht?  

Aanwezigheid en betrokkenheid tijdens de 8 vergaderingen die jaarlijks plaatsvinden en natuurlijk 

uw enthousiasme en inzet tijdens de activiteiten! 

Heeft u interesse?  

Schuift u dan vrijblijvend aan tijdens de vergadering op maandag 17 mei om 19:30.  

Aanmelden kan via or@sintjanwaarland.nl 

 

Wij kijken uit naar uw komst! 

De oudervereniging 

 

Reizen naar het buitenland in de meivakantie 

Met de meivakantie in het vooruitzicht willen wij de reisadviezen vanuit de overheid onder uw aan-

dacht brengen. Alle kleurcodes en reisadviezen zijn te vinden op https://www.nederlandwereld-

wijd.nl/ Wij houden deze reisadviezen aan. Wilt u op reis gaan zou dit in de meeste gevallen beteke-

nen dat uw kind bij terugkomst in quarantaine moet gaan. Wij noemen dit alvast om teleurstellingen 

te voorkomen.  
 

Studiedag 12 april 
Tijdens de huidige studiedag zijn wij voornamelijk bezig gegaan met de planning voor volgend 

schooljaar. Het werkverdelingsplan, de mogelijke studiedagen, de groepsindeling en de formatie. 

Wij zijn bezig met een opzet dat binnenkort voorgelegd kan worden aan de MR om hen mee te laten 

denken. 

 

Cultuurpaspoort 
Uw kind krijgt deze week een paspoort van de samenwerkende musea in de gemeende Schagen mee 

naar huis. Hiermee kunnen de kinderen stempels bemachtigen van de 11 musea binnen de ge-

meende en zo leren over het cultureel erfgoed dat onze geschiedenis heeft bepaald. Veel plezier er-

mee! 

 
Namens team KC Sint Jan, 
Marion Kramer en Simone Rock 
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