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Goed om te weten:  
 

Beste ouders, 

 

We zijn het schooljaar allemaal op een fijne manier gestart. 

De kinderen zijn inmiddels gewend in hun nieuwe groep en hebben het naar de zin. 

Ik wil u nu alvast uitnodigen voor een algemene ouderavond op dinsdagavond 27 

september. 

Op die avond wordt u bijgepraat op de schoolontwikkeling en kunt u daarna nog naar de 

groep van uw kind om kennis te maken met de leerkracht. 

U ontvangt over twee weken een uitnodiging en agenda voor deze avond.  

We hopen veel ouders op de 27ste september te ontmoeten.   

 

Met vriendelijke groeten, 

Martien van Litsenburg 

 

 

Algemene informatieavond 

Dit schooljaar starten wij met een algemene informatieavond voor alle ouders. Deze vindt 

plaats op dinsdag 27 september en begint om 19.30 uur. Daarna is er de gelegenheid om de 

groep van uw kind(eren) te bekijken en ontvangt u specifieke informatie over deze groep(en). 

Wij hopen u allen deze avond te mogen begroeten!  

 

Gymtijden 

De gymtijden voor het komende schooljaar zijn als volgt: 

  

  

  



 

Dinsdag 

8.30 - 9.15 groep 7/8 

9.15 -10.00 groep 5 

10.30 - 11.15 groep 3/4 

11.15 - 12.00 groep 6/7 

  

13.30. - 14.15 groep 0/1 

14.30 - 15.30 groep 2 

  

Donderdag 

9.15 -10.00 groep 5 

10.30 - 11.15 groep 6/7 

11.15 - 12.00 groep 7/8 

  

Vrijdag 

10.30 - 11.15 groep 3/4 

 

Tot aan de carnavalsvakantie worden de gymlessen op dinsdagochtend en 

donderdagochtend verzorgd vanuit de gemeente door medewerkers van Klikkelstein. De 

leerkrachten zijn daar uiteraard bij aanwezig voor toezicht en ondersteuning. 

 

Lunchtrommel TSO 

Wanneer kinderen naar de TSO gaan nemen zij 's morgens natuurlijk hun broodtrommeltje 

mee. Vanaf dit jaar mogen de kinderen vanaf groep 3 hun trommeltje pas binnen neerzetten 

wanneer de schoolbel is gegaan. Zo voorkomen we veel geloop in en uit de school in de 

ochtend.  

 

Fakkelestafette 

In deze regio wordt de bevrijding elk jaar in het derde weekend van september gevierd. De 

stichting die dit organiseert heet de stichting fakkelestafette. Het vrijheidsvuur wordt door 

lopers van Weert naar het Cranendoncks land gebracht en op het St. Jansplein vinden een 

aantal activiteiten plaats. Naast het herdenken van alle slachtoffers is er nog iets belangrijks 

bijgekomen; VRIJHEID, want vrijheid geef je door!! 

 

Kinderen van onze school zijn uitgenodigd om actief deel te nemen: één leerling mag een 

gedicht voor lezen, één leerling mag helpen bij het ontsteken van de fakkel en één leerling 

mag helpen bij de bloemlegging. Maar iedereen is natuurlijk van harte welkom. 

 

Sjors Sportief 

Beste ouders, 

Maandag 12 september worden op school de Sjors Sportief en Creatief 

boekjes uitgedeeld. In het boekje staan activiteiten van heel veel 

verschillende verenigingen en organisaties die in Cranendonck actief zijn. 

De leerlingen hebben in de klas het boekje doorgesproken en wellicht al 

activiteiten, de meeste zijn gratis, uitgezocht. Via de website 

www.sjorssportief.nl kan uw kind aangemeld worden voor een of meer 

van de activiteiten vanaf 14 september om 14.00u.  

Heel veel plezier met alle activiteiten! 

Namens Sjors Sportief, 

Carrie van Hoef 

http://www.sjorssportief.nl/


Combinatiefunctionaris Vrijwilligerscentrale Cranendonck 

Cordaad Welzijn, voorheen Paladijn 

Scholierenloop 

Volgende week zondag 18 september wordt de scholierenloop weer georganiseerd door 

Loopgroep Cranendonck. Net als andere jaren vindt de loop bij sportpark De Braken plaats. 

Kinderen die mee willen doen kunnen zich tot en met 11 september digitaal opgeven 

via www.inschrijven.nl  Er worden fantastische prijzen verloot onder deze 

voorinschrijvers. Ook kun je je op de dag zelf nog opgeven. 

Voor de winnaars (1e, 2e en 3e plaats) in elke categorie 

staan er mooie bekers klaar en alle deelnemers krijgen een 

medaille en een versnapering. Volgende week dinsdag 13 

sept. en donderdag 15 sept. oefent meester Louis na 

school nog met alle lopertjes. Dus geef je snel op en doe 

ook mee!! Meer informatie vind je onderaan deze 

nieuwsbrief.                     

 

 

Nieuws uit de groepen:  
  
Groep 1/2 

-We beginnen maandag met het thema: Een nieuw schooljaar. In de speelhoek spelen de 

kinderen schooltje vanuit de huishoek. 

De weektaken van de komende weken zijn: het maken van een verjaardagskroon en het 

tekenen van zichzelf in het boek. Daarnaast werken de kinderen van groep 2 elke week 

minimaal 1x met ontwikkelingsmateriaal. 

-Pompom blijft voorlopig nog in de klas en gaat na de herfstvakantie bij elk kind om de beurt 

op woensdag logeren.  

-We gaan dit schooljaar op dinsdagmiddag gymmen in de grote gymzaal. We willen hiervoor 

weer een gymrooster maken met hulpouders die de hele middag helpen bij groep 0-1 en 

groep 2.  We delen alle ouders ongeveer 3 keer per kind in en vragen jullie om zelf te ruilen 

als dat nodig is. Natuurlijk mogen opa/oma/tante ook komen helpen indien u zelf niet 

beschikbaar bent. Vanaf dinsdag 4 oktober starten we met de gymles in de gymzaal. 

 

Groep 3/4  

We zijn na de zomervakantie heel fijn gestart. 

Wat hadden de kinderen veel te vertellen. 

Jilke had heel groot nieuws, ze heeft een zusje gekregen "Puck".  

Volgende week komt mama met Puck een bezoekje brengen in de klas. 

Er werd verteld over vakanties in Frankrijk, Spanje, Italië en over leuke uitstapjes die 

gemaakt zijn. 

Veel kinderen hadden lekker gezwommen en ook nog gelogeerd. 

 

We starten iedere ochtend in het grote lokaal samen en vervolgens gaat groep 4 vier 

ochtenden naar het naastgelegen lokaal. Op deze 4 ochtenden zijn er altijd 2 juffen zodat de 

groepen 3 en 4 apart les krijgen. Vakken als technisch lezen, taal, spelling, rekenen en 

schrijven staan dan op het programma. We merken nu al na een week dat dit heel prettig 

werkt. Zo hebben we veel aandacht voor ieder kind. Op de middagen werken we weer 

samen in het grote lokaal en worden er vakken als verkeer, handvaardigheid, tekenen, W.O. 

enz. samen gedaan. Ook dan zijn we met 2 juffen, want juf Nicol is er op maandag en 

dinsdag ook. Daar zijn we erg blij mee, zij is nu LIO-er (lerares in opleiding) en zal steeds 

meer lesgeven en hoopt dit jaar af te studeren. 

Juf Nicol is er dus op maandag en dinsdag, juf Ine op maandag tot en met donderdag en juf 

Patricia op maandag- en dinsdagochtend, woensdag, donderdag en vrijdag. 

De gymlessen zijn op dinsdagochtend en vrijdagochtend. Hiervoor moeten de kinderen een 

gymbroek en shirt, gymschoenen en sokken meebrengen. 

https://webmail.skozok.nl/owa/redir.aspx?C=KXe-7QUlDE1w_ZtsrCSvnStxiq_8C095d7oRRLiATBW48aXam9jTCA..&URL=http%3a%2f%2fwww.inschrijven.nl%2f
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjCgPKI6__OAhVIqxoKHTCnBS4QjRwIBw&url=http://www.loopgroepcranendonck.nl/foto-s-uitslagen/halve-en-kwart-marathon-2012/foto-s-2012-scholieren&psig=AFQjCNFyt8oSpmjH0konBrsICh2bMytrYA&ust=1473426245480148


 

Groep 3 heeft al heel hard gewerkt. Zij hebben de letter "i" en de letter "k” al geleerd. Ze 

kunnen het woordje "ik" al lezen en ook de schrijfletters hierbij hebben ze al geleerd. 

In hun cijferboekje hebben ze de cijfers 0, 1, 2 al geschreven en er is ook al gestart in het 

eerste rekenboekje. 

 

Groep 4 is bezig geweest met lidwoorden, zelfstandig naamwoorden, nieuwe themawoorden 

die op de woordmuur hangen. Maar ook de tientallen en eenheden. U leest het al we hebben 

een goed begin gemaakt! 

Ook hebben ze de eerste les van "leefstijl "gehad. Ze mogen thuis bladzijde 4 afmaken en 

samen met een van de gezinsleden bladzijde 5 maken. Veel plezier samen! Het boekje moet 

op woensdag weer terug op school zijn. Groep 3 heeft het boekje op school afgemaakt, zij 

hebben geen huiswerk. 

 

Bent u benieuwd naar het nieuwe plekje in de klas of wilt u even binnenlopen dan mag dat 

natuurlijk.  

Groeten: juf Nicol, juf Ine, juf Patricia 

 

Groep 5  
We zijn goed gestart na de vakantie en hebben een drukke eerste week gehad.  
We hebben natuurlijk verteld over de vakanties maar zijn ook al druk aan het leren geweest.  
Zo hebben we al gerekend, taal gedaan en zelfs al aan ons schrijven gewerkt.  
 
We zijn ook al druk bezig geweest met het gezellig maken van onze klas. De kalenders 
hangen al en de eerste tekeningen hangen ook al aan de muur.  
 
We hebben kennisgemaakt met juf Mariska, die op dinsdagmorgen bij ons in de klas zal zijn. 
Zij is erg aardig en geeft heel fijn les. Zij zal 20 weken bij ons blijven. De rest van de week is 
juf Imke in de klas.  
 
Ook hebben we de twee leerkrachten leren kennen die tot de carnaval de gymlessen zullen 
verzorgen. Ze hebben nog geen les gegeven maar dat begint aanstaande dinsdag.  
We hebben op dinsdag en donderdag gymles van half 10 tot kwart over 10.  
 
Mocht u nog vragen hebben, mag u altijd na school even binnenlopen.  
Groetjes, juf Imke  
 

 

Groep 6/7 

Na een leuke vakantie, zo hoorden we van alle kinderen, zijn we goed gestart in het nieuwe 

jaar. De spulletjes zijn uitgedeeld, iedereen zit op een fijne plek en zo wennen de kinderen al 

snel aan de nieuwe groep en het tempootje hoger.  

Juf Debbie, de stagiaire, komt ons versterken op dinsdag en donderdag. Zij heeft deze week 
al volop meegedraaid en zal zich in de volgende nieuwsbrief voorstellen.  

 Het jaar begon al een beetje feestelijk. Juf Mijke vertelde dat ze in verwachting is. Met de 
kenmerken: papfles, beschuit met muisjes, fiep, slabbertje en baby'tje in de buik raadden de 
kinderen dat dit alleen maar de kenmerken van juf Mijke konden zijn. Juf Mijke zal nog een 
aantal weken na de kerstvakantie werken en dan met verlof gaan.  

                                                                                                                



 

 

 

Project Marishof 

Op 20 oktober staat er voor groep 6/7 een bijzonder uitje gepland. 

Die dag gaan we met de hele groep naar Marishof. Daar zullen verschillende generaties aan 

elkaar gedichten en liedjes uit allerlei tijden laten horen.  

We zijn deze week al druk in de weer geweest met deze taalactiviteit, omdat er voor 20 

oktober een boekje samengesteld gaat worden waar onze bijdrage in zal staan! Het gaat 

vast en zeker een geslaagde dag worden, aan het enthousiasme van de kinderen zal het in 

ieder geval niet liggen! 

De dag zal beginnen om 10.30 uur en eindigen rond 15.30 uur.  

Nadere informatie (over vervoer, lunch, etc.) volgt nog. 

 

Groep 7/8 

Het schooljaar is nog maar een weekje jong, maar er is al heel wat werk verzet. De kinderen 

laten een goede werkhouding zien en de sfeer is prima. We hopen er een leuk, gezellig en 

leerzaam schooljaar van te maken. Op dinsdag zal vanaf 27 september Mandy van Hoef 

stage lopen. Naast deze dag in de week komt ze ook 4 keer een hele week stage lopen. 

Op woensdag verzorgt Mariska Peters de lessen en regelmatig zal Debbie Termeer 

klassikale ondersteuning verlenen. 

 

Voortgezet Onderwijs 

 

 Na dit schooljaar gaat uw kind naar de middelbare school, maar naar welke?  

Sommige scholen hebben binnenkort al een open dag/huis 

- 10 oktober: open dag Bravo College Budel – tijd nog niet bekend 

- 11 oktober: open dag Het College Weert 17:00 – 21:00 uur. 

- 12 oktober: open dag Philips van Horne - tijd nog niet bekend 

- 13 oktober: open dag Het Kwadrant Weert 18.30 - 20.30 uur 

- 16 januari 2017: open dag Were Di Valkenswaard 

 

Ook zijn er voorlichtingsdagen maar daar hebben we 

nog geen informatie over. Wanneer dit bekend is 

geven we dit aan u door. 

 

Op http://www.lvo-weert.nl/ kunt u informatie vinden 

over het voortgezet onderwijs in de regio Weert. Ook 

de nieuwe onderwijs vorm “Koers” wordt beschreven. 

 

 

 

 

 

  

 

 Verjaardagen 
  
10 september  Jilke Verbeten            groep 3/4 
22 september  Lex Vos                      groep 3/4 

 

  
Kinderwoorddienst in de kerk in Soerendonk 
  
Op onderstaande data wordt de kinderwoorddienst gehouden in de kerk St. Joan in 
Soerendonk. 

  
                                        

  

http://www.lvo-weert.nl/
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwjczqq56__OAhWPDBoKHbQZBn8QjRwIBw&url=http://slideplayer.nl/slide/2074610/&bvm=bv.131783435,d.d2s&psig=AFQjCNHziLfZRSA510NI3vi259i1TtbTJQ&ust=1473426452851006


  
Zaterdag  17 september       om 19.00 uur  
Zaterdag   3 januari 2017     om 19.00 uur  
Zaterdag   4 februari 2017    om 19.00 uur 
Zondag     16 april 2017        om 11.30 uur ( in verband met Pasen is de mis op zondag)  
Zaterdag  17 juni                   om 19.00 uur  
  
Graag nodigen we alle ouders met kinderen uit om naar deze diensten te komen om zich zo 
voor te bereiden op de communie, maar ook om op deze manier betrokken te blijven bij de 
kerk. Tijdens de kinderwoorddienst wordt vaak het evangelie of een lezing in een 
begrijpelijke uitvoering voorgelezen door de kinderen zelf, als ze dat willen,  en praten we na 
over het onderwerp.  
Daarna doen we een spelletje, filmpje kijken of knutselen en kleuren wat te maken heeft met 
deze lezing. Op die manier hopen we dat kinderen beter begrijpen waar een bijbels verhaal 
over gaat, wat de achterliggende gedachte is van het verhaal en dat het hen aanspreekt. We 
hopen weer op een goede opkomst! 
  
Tot dan! 
Werkgroep Kinderwoorddienst 
 

Persbericht: 
 

Dag van het jonge kind 

Kom woensdag 5 oktober naar Bibliotheek in Budel voor de Dag van het jonge kind! Van 

15.00 uur tot 17.00 uur is er voor jonge kinderen uit de gemeente Cranendonck en hun 

ouders/verzorgers van alles te beleven in de bibliotheek. In het kader van de Week van de 

opvoeding hebben diverse organisaties die direct betrokken zijn bij de opvoeding, scholing 

en opvang van dreumes, peuters en kleuters een afwisselend en actief programma 

samengesteld op de Dag van het jonge kind. 

Peuters, kleuters en hun ouders/verzorgers zijn van harte welkom bij de activiteiten en 

workshops die gehouden worden: 

 Yoga voor kinderen 

 Dansen met kinderen 

 Knutselen 

 Babymassage 

 Bewegen met kinderen 

 Voorlezen aan kinderen 

 En nog veel meer! 

 

Daarnaast hebben en geven de deelnemende instellingen en de organisatoren informatie 

over allerlei praktische zaken over kinderen van 0 tot en met 6 jaar. Iedereen is van harte 

welkom in Bibliotheek Budel aan de Rubenslaan 1 in Budel. De toegang is gratis. 

 

Deelnemers: 

Mira, Bij Bartje, De vlindertuin, GGD 

Organisatoren: 

                 

     

http://www.zuidzorg.nl/


 

 

 Wedstrijdje hardlopen? 

Wie daag jij uit? 

 

 
9e Halve Marathon Cranendonck 

met scholierenloop 

Zondag 18 september 2016 Sportpark de Braken, 

Soerendonk 

 

 
Doe jij ook mee met de hardloopwedstrijd op  

18 september 2016? 

 

Laat maar eens zien dat jij wel een partijtje kunt hardlopen! Je kunt in je eentje meedoen, maar nog 

leuker is het om je vrienden en vriendinnen uit te dagen. Of geef je samen op met je klas of je 

voetbalteam en kijk dan eens wie de beste is! 

 

Deelname aan de loopwedstrijd is helemaal gratis. De winnaars (jongens en meisjes een aparte 

categorie) worden uiteraard beloond met een mooie beker en voor iedere deelnemer is er een 

medaille. Redenen genoeg om je snel op te geven! 

 

We hebben bij sportpark De Braken 1 ronde van 400 meter voor jullie uitgezet: 

o 400 meter (voor jongens en meisjes tot en met 7 jaar) 
o 800 meter (voor jongens en meisjes van 8 en 9 jaar) 
o 1200 meter (voor jongens en meisjes van 10 tot en met 12 jaar) 
 

De wedstrijd start om 09:45 uur bij sportpark De Braken, De Branten 15, 6027 NL in Soerendonk. 
Wij verzoeken je om een kwartier voor de start aanwezig te zijn! 

 

Je kunt je inschrijven via www.inschrijven.nl of via onze website. 

Op datum 18 september zie je onze wedstrijd staan. 

Inschrijven kan ook door dit formulier ingevuld op te sturen naar Loopgroep Cranendonck, Kruisstraat 

11, 6027 PA Soerendonk. 

Onder de voorinschrijvers (tot en met 11 september 2016) wordt een tombola gehouden!  

Na-inschrijven kan tot een half uur voor de start. 

 

Voor meer informatie: 

Website:  www.loopgroepcranendonck.nl  

Via e-mail:  info@loopgroepcranendonck.nl  

Telefonisch:  06-48321023 

http://www.inschrijven.nl/
http://www.loopgroepcranendonck.nl/
mailto:info@loopgroepcranendonck.nl


 

We zien je graag 18 september bij de start! 

 

 

 

 

 

 

Inschrijfformulier 

scholierenloop 
 
Naam: ______________________________ 

 

Adres: ______________________________ 

 

Postcode:  ___________________________ 

 

Woonplaats: _________________________ 

 

School:______________________________  

 

Geb.datum:__________________________ 

 

Jongen/Meisje (omcirkelen wat van toepassing 

is) 

 

Neemt deel aan : 

◊  Wedstrijd over 400 meter (1 rondje) t/m 7 

jr 

◊  Wedstrijd over 800 meter (2 rondjes) 8 en 

9 jr 

◊  Wedstrijd over 1200 meter (3 rondjes) 10 

t/m 12 jr 

  
Deelname is op eigen risico 

 

 

 

 


