
 

 

 Nieuwsbrief Basisschool St. Joan   

   Schooljaar 2016-2017  

  

  
 

Agenda 

11 oktober Kennismakingsgesprekken 

12 oktober Groep 6/7 IVN wandeling 

20 oktober Groep 6/7 project Marishof 

21 oktober Maandafsluiting groep 7/8 

21 oktober Nieuwe nieuwsbrief 

24 t/m 30 oktober Herfstvakantie 

  

Goed om te weten:  

 
Beste ouders, verzorgers 
  
Dit is de laatste bijdrage van mij aan de nieuwsbrief. 
Eind juni en op de ouderbijeenkomst van 27 september bent u geïnformeerd over de komst van de 
nieuwe directeur Willem-Jan van Hest. 
Samen met Willem-Jan, het team en de MR ga ik zorgen voor een goede overdracht van het 
afgelopen schooljaar. We zijn daarmee al gestart en ik zal tot de kerstvakantie nog momenten op 
school zijn om zaken over te dragen. 
  
Ik kijk terug op een boeiende, soms heftige en fijne periode op de St Joan. Samen met het team is er 
keihard gewerkt aan het onderwijs voor jullie kinderen. 
De lijn die we samen hebben ingezet wordt voortgezet in het ontwikkelplan voor het komend 
schooljaar. Daarmee is er sprake van een duurzame doorgaande lijn. 
Met u als ouders heb ik vele gesprekken gevoerd en altijd op een constructieve manier in het belang 
van het kind. Dat blijft voor mij de belangrijkste drive in mijn werk. 
  
Ik wil u hartelijk danken voor het vertrouwen wat ik van u heb gekregen en kijk met heel veel plezier 
terug op een half jaar St Joan. 
Ik wens de kinderen veel leerplezier de komende tijd en het team met Willem-Jan een mooie 
voortzetting van de ingeslagen weg. 
  
Hartelijk dank! 
  
  
Met vriendelijke groet, 
Martien van Litsenburg, 
Interim directeur. 

 
Beste ouders, 

 

Indien jullie problemen ondervinden met de ouder-app of geen inloggegevens hiervan 

hebben dienen jullie dit te melden via: https://www.skozok.nl/support/ 

 

  
  
  

https://webmail.skozok.nl/owa/redir.aspx?C=LPMj3UVBtHKMpbXdHexyJ9G1pXmC6-yqamYPYuFpY6UOQAH8V-vTCA..&URL=https%3a%2f%2fwww.skozok.nl%2fsupport%2f


 

Nieuws uit de groepen:  
  
Groep 0/1  
We hebben in groep 1 een bibliotheek gemaakt in de speelhoek. De kinderen mogen 

hiervoor hun lievelingsboek meebrengen voorzien van naam. Kunnen ze lekker lezen in de 

bibliotheek. 

De weektaak van de komende week is verven op het verfbord. We gaan proberen om een 

oma en/of opa te schilderen. 

De week daarna hebben we een witte week. 

 

Groep 2  
 

We hebben in groep 2 een bibliotheek gemaakt in de speelhoek. De kinderen mogen 

hiervoor hun lievelingsboek meebrengen voorzien van naam. Kunnen ze lekker lezen in de 

bibliotheek. 

De weektaak van de komende week is verven op het verfbord. We gaan proberen om een 

oma en/of opa te schilderen. 

De week daarna hebben we een witte week. 

 

Groep 3/4 
De kinderen van groep 3 hebben al veel letters geleerd. Ze kennen al: i, k, m, p, s, r, aa, e, v, 

n. Ook is het cijferboekje al uit en mee naar huis genomen. Ze kunnen de cijfers 0 t/m 10 al 

mooi schrijven. 

We werken nu met superschrijvers en superwerkers in de klas. Wat doen ze allemaal toch 

hun best om een kaartje te verdienen of een wizwijsje voor op tafel! 

Groep 4 is druk bezig geweest met bijvoeglijke naamwoorden en werkwoorden en nieuwe 

themawoorden.  

De nieuwe woorden van thema 2 staan op het overzicht dat meegegeven is met de info-

avond. Zo kunt u thuis een extra handje helpen. 

Wilt u uw kind eraan herinneren dat de lijst van "samen beter lezen" iedere week naar school 

gebracht wordt. We oefenen de sommen tot 10 d.m.v. het vliegenmepperspel en de 

splitshuisjes. Voor de vakantie gaan we toetsen of deze sommen echt geautomatiseerd zijn. 

Dus thuis nog extra oefenen..... 

De start van de kinderboekenweek was afgelopen woensdag in de hal. Het thema is dit jaar  

"voor altijd jong". De juffen hadden zich verkleed als opa's en oma's. Foto's hiervan kunt u 

terugzien op de website. 

Natuurlijk kreeg iedere groep een aantal nieuwe boeken voor in de klas.  

We hebben al veel oma's en mama's in de klas gehad die voor kwamen lezen. Super leuk! 

Komende week is er nog ruimte in de ochtend, dus wanneer u wilt voorlezen neem gerust 

contact op met de juffen. 

Misschien heeft uw kind al verteld over de verhalen die geschreven worden in groep 3/4. 

Ieder kind van groep 3 is gekoppeld aan een kind van groep 4. Zij schrijven samen een 

verhaal en maken daar beide een mooie tekening bij. We gaan a.s. woensdag stemmen voor 

het mooiste verhaal en de mooiste tekening. Donderdag vindt dan de uitreiking plaats van de 

gouden en zilveren griffel en gouden en zilveren penseel plaats. Alle kinderen zijn natuurlijk 

winnaars, dus alle kinderen krijgen een beloning! 

De verhalen en tekeningen hangen we einde van de week op.  

Komt u gerust kijken want de kinderen zijn apetrots!   

 

Groep 5  

Topondernemers 
Groep 5 heeft de afgelopen weken gewerkt aan kaarten van het thema: ‘water, aarde, lucht 

en vuur’. We hebben allerlei zaken geleerd over havens, Europoort en dieren op het land, in 

de lucht en onder de grond. Volgende week ronden we de tweede kaart af en mogen de 

kinderen hun muurkrant presenteren aan de klas.  



 

Zit met pit 
Zoals al eerder genoemd is zijn we begon met het project: ‘zit met pit’. Om rugklachten in de 

toekomst te voorkomen leren de kinderen in deze lessen het belang van een goede 

zithouding en leren ze waar ze op moeten letten. Ze vonden het erg interessant! Laat de 

kinderen vooral vertellen wat ze hebben geleerd en herinner ze aan de goede houding!  

 

Tafeldiploma 
We zijn en blijven druk in de weer met onze tafeltjes. Volgende week krijgen de leerlingen de 

kans hun tafeldiploma te halen. Hiervoor moeten ze de tafels 1 t/m 10 kennen. Mocht dit nog 

lastig zijn mogen ze ook eerst hun kleine tafeldiploma halen (tafel 1 t/m 6 + 10). Een week 

later krijgen ze nogmaals de kans, mocht het eerder niet gelukt zijn. Hopelijk wordt er ook 

thuis veel geoefend zodat we allemaal ons diploma behalen! 
 

Groep 6/7 
Groep 6/7 heeft deze maand 2 leuke uitstapjes in het vooruitzicht: 

- Woensdag 12 oktober gaan we wandelen met het IVN bij kasteeltje Cranendonck. Dit is 

een prima afstand om te fietsen, dus vergeet die dag je fiets niet! We vertrekken om 

10.15 uur en verwachten rond de klok van 12 uur weer op school te zijn. Zorg ook voor 

gepast schoeisel! 

- Zoals in een voorgaande nieuwsbrief al was vermeld gaan we donderdag 20 oktober met 

de klas naar Marishof. De dag zal beginnen om 10.30 uur en eindigen rond 15.30 uur. De 

kinderen hebben allemaal een gedichtje, liedje of app aangeleverd voor dit project. Deze 

bijdrages zullen gebundeld gaan worden in een boek, dat die dag gepresenteerd zal 

gaan worden. Doel is om verschillende generaties bij elkaar te brengen en verschillen en 

overeenkomsten te zien in de gedichtjes en liedjes uit allerlei tijden. Die dag komen de 

kinderen tussen de middag niet naar huis en wordt door Marishof de lunch verzorgd. Het 

belooft een leuke dag te worden!!  

  

Groep 7/8 
 

Schoolsite 
 
Vanaf nu kunt u op de schoolsite bij groep 7/8 alle activiteiten 
bekijken die op het programma staan. Ook staan hier foto’s die 
tijdens de activiteiten gemaakt zijn. Verder is de kalender gevuld 
met voor u en de kinderen belangrijke activiteiten. 

 
 
IVN wandeling 
Afgelopen dinsdag zijn we met groep 7/8 naar het 
Cranendonckse bos geweest. We hebben een interessante 
en leerzame morgen gehad. De gidsen van het IVN hebben 
ontzettend veel verteld over het kasteeltje Cranendonck, over 
bomen en planten en over dieren die op de bodem leven. 
Hiervan vindt u op de schoolsite bij groep7/8 een klein 
verslagje en alle foto’s die gemaakt zijn.   
 

Thema water, aarde, lucht en vuur 
 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=http://www.obsdewending.nl/index.php/onze-school/onze-school-kalender&psig=AFQjCNGr7ymI7jU4nUYzlQ_dAKLDa1voWg&ust=1475678912715188


 

De afgelopen weken zijn de kinderen bij het vak wereld oriëntatie 

bezig geweest met het thema  water, aarde, lucht en vuur. Ze 

hebben zich verdiept in aardbevingen, water, luchtvervuiling, 

klimaten in Europa, de Rijn, de watersnoodramp, vulkanen enz. De 

laatste week geven de kinderen een presentatie aan de hand van 

hun PowerPoint, muurkrant, poster of verslag.  

 

 

 

 

 

 

  

  

 Verjaardagen  
 

10 oktober  Kevin Gutensohn      groep 5 
11 oktober  Britt Klarenbeek        groep 5 
11 oktober  Noek Meijer              groep 7/8 
13 oktober  Margot Feijen           groep 7/8 
19 oktober  Aimée de Lauré        groep 3/4 
20 oktober  Wouter Feijen           groep 5                                

  

 

Voor vragen en opmerkingen: infostjoan@skozok.nl   

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

 

Nieuwe functie bij de huisartsenpraktijken in Cranendonck:  
de praktijkondersteuner Jeugd. (POH-Jeugd) 
 
De POH-Jeugd ondersteunt huisartsen bij de opvang van kinderen en jongeren (tot 18 jaar) met 
psychosociale problemen.  
De huisarts kan u (ouder en kind, jongere) doorsturen naar de POH-Jeugd bij o.a. de 
volgende problemen:  als er zorgen zijn over de ontwikkeling van het kind of de jongere; als 
er problemen in de opvoeding zijn; als u zich  zorgen maakt over het gedrag van uw 
kind/jongere (bijvoorbeeld: druk, stil,  prikkelbaar, boos); als uw kind of de jongere angstige 
of nerveuze gevoelens of  gevoelens van somberheid heeft; als er sprake is van  
dwangklachten; als er problemen zijn bij moeilijke situaties (scheiding, verlies, pesten, 
schoolverzuim); als er sprake is van verslavingsproblematiek; bedplassen, hoofdpijn, 
buikpijn, moeheid, etc. zonder medische oorzaak. 
 
Wat kunt u verwachten van de POH-Jeugd?  
Problemen thuis, op school en in contact met leeftijdgenoten kunnen samen gaan met een 
ontwikkelingsachterstand en psychische problemen. Psychische problemen komen vaak in 
combinatie met lichamelijke klachten voor. Wanneer u merkt dat uw kind niet goed in zijn of 
haar vel zit, neemt u dan contact op met uw huisarts. Na een gesprek zal uw huisarts samen 
met de POH -Jeugd in overleg met u kijken waar de hulp het beste geboden kan worden. Dit 
kan bestaan uit voorlichting of kortdurende behandeling. Als er andere hulp nodig is, kunt u 
worden doorverwezen naar een kinderpsycholoog of een GGZ instelling.  
Met de komst van de POH-Jeugd kunnen kinderen en jongeren dichtbij huis worden 
geholpen en worden ze minder snel doorverwezen naar andere instellingen. ‘Er was op de 
huisartsenpraktijk niet veel mogelijk op dit vlak. Wel voor volwassenen met een POH GGZ, 
maar niet voor kinderen en jongeren. De huisarts kon niet veel meer doen dan doorverwijzen 
naar een psycholoog of een GGZ-instelling.’  
 
De Praktijkondersteuners Jeugd welke nu werkzaam zijn in Cranendonck zijn: Amanda de 
Putter (in het Budels Medisch Centrum (BMC)) , Jeanine Savelkouls (in Soerendonk bij 
huisarts Klinkers en BMC)  en Marli Duisters (Bij huisartsenpraktijk Terra Medici en 
huisartsenpraktijk van Kerkhoven en van de Ven). 
 

  
                                        

  

http://marysastro.punt.nl/content/2010/04/de-elementen


Op de sites van betreffende huisartsenpraktijken kunt u informatie lezen over de functie van 
de POH Jeugd. Ook op de site van PoZoB (de overkoepelende organisatie voor Praktijk 
Ondersteuners Zuid Oost Brabant), vindt u informatie over de functie van de POH Jeugd. 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 


