
 

 

 Nieuwsbrief Basisschool St. Joan   

   Schooljaar 2016-2017  

  

  
 

Agenda 

  26 september Rabo Urban Sport Tour 15.30 – 16.30 uur 

  27 september Algemene ouderavond 19.30 – 20.30 uur 

  4 oktober Dierendag 

  5 oktober Start kinderboekenweek 

  6 oktober Individuele kennismakingsgesprekken 

  

  

Goed om te weten:  
 

Rabo Urban Sport Tour Cranendonck op school 

Beste ouders, 

Op maandag 26 september as. komt de Rabo Urban Sport Tour naar school. Op het 

moment dat de school uit is, kunnen de kinderen op het schoolplein komen spelen. 

Er is een stormbaan en een soccerdome en allerlei klein sportmateriaal. Tot 16.30 

u. kunnen de kinderen hier gebruik van maken. Deze activiteit bieden we gratis 

aan, deelname is wel op eigen risico.  Bij regen gaat het niet door.  

Carrie van Hoef 

Combinatiefunctionaris Vrijwilligerscentrale Cranendonck 

Cordaad Welzijn 

Nieuws uit de groepen:  
  
Groep 1/2  
De kinderen spelen volop schooltje in de speelhoek. Ze weten nu allemaal hoe we het doen 
in de klas en op school.  
De weektaak van de volgende week is het nabouwen van onze school met blokken.  
De week daarop maken de kinderen van groep 1 een aantal reeksen op de kralenplank en 
de kinderen van groep 2 maken een voorbeeld na.  
Dinsdag hopen we veel ouders te ontvangen tijdens de informatieavond. We laten na de 
algemene informatie nog een PowerPoint voorstelling zien in de klas. Als u vragen heeft kunt 
u bij de leerkrachten terecht. We geven bij onduidelijkheden  met plezier  extra toelichting op 
de foto's. De PowerPoint voorstelling sturen we ook door naar alle ouders. We gaan ervan 
uit dat alle kinderen op de foto mogen voor schoolgebruik. Indien u hier bezwaar tegen heeft, 
horen we dat graag zo snel mogelijk.  
 
Vanaf 4 oktober gaan we wekelijks gymmen in de grote gymzaal. Hiervoor mogen kinderen 
gymschoenen meebrengen die op school blijven staan. Het is fijn voor de kinderen als ze 
zelf hun schoenen aan kunnen doen, dus makkelijke schoenen met klittenband of elastiek 
zijn gewenst. Ze hoeven geen speciale gymkleding aan, maar soepel zittende kleding met 
weinig tierlantijntjes en geen sieraden stellen we op prijs. De gymlijst hebben alle kinderen 

  
  
  



meegekregen en ruilen kan onderling altijd. Zonder tegenbericht (als u de naam van uw kind 
hierop niet vermeld wilt hebben) wordt de klassenlijst met naam, adres en telefoonnummer 
na de informatieavond meegegeven.  
 
We zoeken nog een moeder die kleding uit de speelhoek wil wassen en een biebmoeder die 
voor elk thema nieuwe boeken haalt voor de boekenkist. Tijdens de informatieavond kunt u 
zich hiervoor opgeven.   
 
We vinden het fijn om goed op de hoogte te blijven van het welbevinden van uw kind en het 
is altijd mogelijk om de leerkrachten aan te spreken als u iets wilt delen. We hopen op een 
goede samenwerking die de ontwikkeling van uw kind bevordert. 
 

Woensdag 5 oktober is de opening van de Kinderboekenweek in de hal voor alle leerlingen. 

Het thema dit jaar is "jong en oud".  

Natuurlijk gaan we hier veel aandacht aan besteden in de klas. We zoeken papa's, mama's, 

oma's of opa's die 's morgens een verhaaltje voor willen lezen aan een klein groepje. We 

starten om 9.15 u, het zal ongeveer een half uurtje duren. Dit kan vanaf donderdag 6 oktober 

tot en met vrijdag 14 oktober. Aanmelden graag via de juffen. 

 

Groep  3/4 
Afgelopen zondag hadden veel kinderen meegedaan met de sponsorloop. Allemaal kregen 

ze een medaille en Jan had zelfs een beker gewonnen. Super gedaan allemaal! 

 

Na afloop van de informatieavond vinden we het fijn om ouders te ontmoeten in onze klas. 

De kinderen zijn trots op hun werk en zullen er voor zorgen dat er van alles te zien is in de 

klas. Ook hebben we voor alle ouders een informatiepakketje klaarliggen. 

 

Woensdag 5 oktober is de opening van de kinderboekenweek in de hal voor alle leerlingen. 

Het thema dit jaar is "jong en oud".  

Natuurlijk gaan we hier veel aandacht aan besteden in de klas. We zoeken oma's of opa's 

die 's ochtends een verhaaltje voor willen lezen aan een klein groepje. We starten om 8.30 u, 

het zal ongeveer een half uurtje duren. Dit kan vanaf donderdag 6 oktober tot en met vrijdag 

14 oktober. Aanmelden graag via de juffen. 

 

Groep 5 

We hebben de afgelopen weken hard gewerkt aan onze tafeltjes. De kinderen krijgen voor 
de herfstvakantie de kans hun tafeldiploma te halen en hiervoor moet natuurlijk veel 
geoefend worden. Ook thuis kunnen ze hier voor oefenen. Leuke apps op een tablet, 
tafeltjes opzeggen in de auto of tafels op de deur hangen in de wc, het kan op allerlei 
manieren.  
 
De leerlingen en ik zullen binnenkort beginnen aan het programma ‘zit met pit’. Hierbij leren 
de kinderen een goede zithouding aan bij het werken in de klas en aan de computer. Steeds 
meer jonge kinderen hebben last van hun rug en door middel van dit programma willen we 
deze problemen graag voorblijven.  
 
Ook hebben wij bezoek gehad van twee heuse studenten van de AVANS hogeschool. Deze 
studenten zijn bezig met het ontwikkelen van een product voor een vakantiepark en hebben 
hierover input gevraagd aan onze groep. Er zijn veel meningen en ideeën naar voren 
gekomen vanuit de kinderen. We zullen door de studenten op de hoogte gehouden worden 
over de voortgang van hun product. We zijn benieuwd!  
 

Groep 6/7 
Hallo Allemaal, 

Ik wil mezelf graag even voorstellen. Mijn naam is Debbie Termeer, ik ben 37 jaar en samen 

met mijn man Michel en onze kinderen Fleur (7) en Bram (4) wonen wij in Budel. Ik ben twee 

jaar geleden begonnen met de opleiding voor onderwijsassistente. Na de eerste 2 periodes 

te hebben afgerond is nu de laatste periode aangebroken voor de stage. Ik zal dit schooljaar 

2 dagen in de week op St Joan aanwezig zijn. Op dinsdag in groep 6/7 en op donderdag in 



groep 6/7 en 7/8. Ik hoop en vertrouw erop te kunnen bijdragen aan een leuk en uitdagend 

schooljaar waar zowel de kinderen als ikzelf veel zullen leren! 

   

 
  

Prinsjesdag 

Met het project 'het oranje koffertje' werd groep 6/7 deze week omgetoverd tot de Derde 

Kamer. Er werd gedebatteerd over diverse stellingen, die door de roze, blauwe en groene 

fractie werden beargumenteerd. Dure woorden, die de kinderen tijdens dit project hebben 

geleerd. Ook Prinsjesdag zelf, de Eerste en Tweede Kamer, ministers en wetsvoorstellen 

kwamen aan de orde.  

 

Project Schrijversblok 

Deze week zijn we gestart met het leesproject Schrijversblok. Wanneer een schrijver geen 

woorden op papier krijgt en geen inspiratie heeft, wordt dit een schrijversblok genoemd. De 

kinderen in de klas gaan de schrijver hier in groepjes mee helpen. Ze doen zelf inspiratie op 

met de vele leesboeken in de klas en komen zo tot spannende, grappige of sportieve 

verhalen. 

 

Groep 7/8 
IVN wandeling “De Bodem” 

Dinsdagmorgen gaan we naar het Cranendonckse bos waar we een wandeling gaan maken. 

Alles wat op de bodem groeit en leeft gaan we onderzoeken. Om 10.15 uur vertrekken we en 

zijn weer om 11.45 uur op school terug. Denk aan gepaste kleding (lange mouwen) , evt. 

laarzen en geen GSM mee. 

 

 

Kinderpostzegels 

Aanstaande woensdag krijgen de kinderen de enveloppen met bestelformulieren mee naar 

huis. Hiermee gaan ze weer de deuren af om zoveel mogelijk postzegels en kaarten te 

verkopen. De kinderen steunen met hun acties de volgende bestemmingen; 

 Alle kinderen naar school; zorgen dat elk kind naar school gaat en deze afrondt. 

 Een gezin voor ieder kind; we willen dat elk kind kan opgroeien in een gezin. 

 Weer gewoon kind zijn; zorgen dat een kind met een traumatische ervaring zich goed 

kan ontwikkelen 

De actie start woensdag 28 september en alles moet op donderdag 6 oktober weer 

ingeleverd zijn. 

 

LVO Voorlichtingsactiviteiten 

Hieronder staat in een schema de activiteiten die belangrijk zijn voor de overstap naar het 

voortgezet onderwijs. Het uitgebreide schema staat ook op de schoolsite bij nieuws groep 8. 

 

Voorlichtingsactiviteiten 
 



 Open Huis 

 

17.00 - 21.00 

Voorlichting en 

proeflessen 

18.30 – 20.30 

Kennismakingsavond 

 

19.00 - 21.00 uur 

Bravo! College 10 oktober 2016 28 November 2016 12 Juni 2017 

Het College Weert 11 Oktober 2016 29 November 2016 12 Juni 2017 

Philips van Horne 12 Oktober 2016 30 November 2016 12 en 13 Juni 2017 

Het Kwadrant 13 Oktober 2016 1 December 2016 12 juni 2017 

 

 

 

 

 

  

  

 Verjaardagen  
 

27 september  Ties Damen                     groep  3/4 
28 september  Tom Hakkenberg             groep  3/4 
  4 oktober       Romy van der Linden       groep  6/7 

 

Voor vragen en opmerkingen: infostjoan@skozok.nl   

En kijk op de website www.stjoan.nl we proberen die zoveel mogelijk actueel te houden.  

 

Het groepsavonden seizoen van SJS begint weer!  
-in de doewa ( die eind september in de brievenbus valt) vind je meer informatie, maar nu 
alvast de tijden! 
-de vroegvrijdaggroep start nl vanaf dit jaar een kwartiertje later!! 
 
Maandagavondgroep ( voor groep 7 & 8 ), start 3 oktober, 19.00 - 20.30 uur 
Dinsdagavondgroep ( voor groep 5 & 6 ), start 4 oktober, 19.30 - 20.30 uur 
Vroegvrijdagavondgroep ( voor groep 3 & 4 ), start 7 oktober, 18.30 - 20.00 uur 
 
De groepsavonden vinden plaats in het gedeelte van SJS van Den Donck, leuk als iedereen 
erbij is!! 
 

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/


 

 

 


