
 

 

 Nieuwsbrief Basisschool St. Joan   

   Schooljaar 2016-2017  

  

  
 

Agenda 

 31 oktober Groep 8 workshop Red de Plancius 

 24 t/m 30 oktober   Herfstvakantie 

 4 november Nieuwe nieuwsbrief 

  

  

  

  

Goed om te weten:  
 

Brief continu rooster 

Denken jullie allemaal aan het inleveren van de strook betreffende het continu rooster? 

Uiterlijk 31 oktober moet deze ingeleverd zijn. 

 

Babynieuws 

Juf Paula en haar man Frank zijn afgelopen maandag trotse ouders geworden van Jasmijn. 

 

Honden 

Wij verzoeken ouders om geen honden mee naar school te brengen. Binnen in de school of 

op het schoolplein zijn honden ongewenst. We hebben gemerkt dat er kinderen bang zijn 

voor honden die te dicht bij komen.   

 

Verkeerswerkgroep 

Als school willen wij  het belang van goede fietsverlichting benadrukken. Fietsers zijn als 

verkeersdeelnemer extra kwetsbaar in het donker. Daarom is het belangrijk dat we onze 

kinderen bewust maken van de noodzaak van goede fietsverlichting, want dit draagt bij aan 

hun eigen veiligheid. We willen samen met u zorgen voor betere zichtbaarheid in het donker. 

De kinderen van de groepen 1 t/m 5 krijgen binnenkort een verkeershesje dat in de donkere 

dagen gedragen kan worden. In het verleden hebben ook de oudere kinderen van onze 

school een verkeershesje gekregen en we hopen dat alle kinderen met behulp van 

verkeershesjes en goede verlichting duidelijk zichtbaar zijn in het verkeer. 

 

  
  
  



ANWB Lichtbrigade houdt ook in 2016 samen met scholen, leerlingen, vrijwilligers en ouders 

speciale fietsverlichtingsacties. Met goede verlichting op de fiets daalt namelijk de kans op 

een aanrijding met 20 procent. Samen zorgen we ervoor dat leerlingen weer goed verlicht de 

winter in gaan! 

Op onze school worden op 9 november de fietsen van de kinderen van groep 3 t/m 8 

gecontroleerd. Alle kinderen uit deze groepen mogen op deze woensdagochtend hun fiets 

mee naar school brengen en deze in het daarvoor aangegeven vak per groep neerzetten. 

De kinderen krijgen een ingevulde checkkaart mee naar huis waarop u kunt zien of de fiets 

in orde is.  

Om deze fietscontrole snel en goed te laten verlopen, hebben we hulp van ouders nodig. Als 

er ouders zijn die daarbij willen helpen, kunt u zich aanmelden bij juf Frida. 

Alvast bedankt voor uw medewerking.   

 

Nieuws uit de groepen:  
  
Groep 1 

-Tijdens de Kinderboekenweek hebben we in de bibliotheek van de speelhoek een moeder 

op bezoek gehad. Mama van Sjoerd bedankt dat je bij ons kwam voorlezen. 

-Na de vakantie starten we met het thema: Herfst.  

Dinsdagmiddag 1 november gaan we met de kinderen een herfstwandeling maken. 

Hiervoor hebben de kinderen een plastic tasje en goed schoeisel nodig. 

Het herfstmateriaal blijft op school voor de speelhoek en tentoonstellingstafel.  

In de speelhoek gaan de kinderen als kabouter dieren verzorgen. De kinderen mogen 

knuffels van een konijn, vos, egel, eekhoorn, bruine beer of andere bosdieren meebrengen. 

De weektaken bij dit thema zijn: Een egel of uil beplakken met gedroogde herfstbladeren, 

spelen in de speelhoek en rijgen van een herfstketting van bladeren en rietjes. 

Het is fijn als de kinderen de blaadjes die ze mee naar school brengen thuis alvast 

drogen, zodat ze meteen aan de weektaak kunnen beginnen. 

-De kinderen mogen spullen meebrengen met de beginletter H.  

-Pompom mag de eerste keer mee naar huis met Yfke en de week daarna met Jason.  
 

Groep 2 

-Tijdens de Kinderboekenweek hebben we in de bibliotheek van de speelhoek  'bekende 

schrijvers en schrijfsters' op bezoek gehad om voor te lezen. Mama van Floor en Sep, vader 

van Jur en Aniek, en oma van Yinte bedankt dat jullie bij ons kwamen voorlezen. 

-Na de vakantie starten we met het thema: Herfst.  

Dinsdagmiddag 1 november gaan we met de kinderen een herfstwandeling maken. 

Hiervoor hebben de kinderen een plastic tasje en goed schoeisel nodig. 

Het herfstmateriaal blijft op school voor de speelhoek en tentoonstellingstafel.  

In de speelhoek gaan de kinderen als kabouter dieren verzorgen. De kinderen mogen 

knuffels van een konijn, vos, egel, eekhoorn, bruine beer of andere bosdieren meebrengen. 

De weektaken bij dit thema zijn: Een egel of uil beplakken met gedroogde herfstbladeren, 

spelen in de speelhoek en rijgen van een herfstketting van bladeren en rietjes. 

Het is fijn als de kinderen de blaadjes die ze mee naar school brengen thuis alvast 

drogen, zodat ze meteen aan de weektaak kunnen beginnen. 

-De kinderen mogen spullen meebrengen met de beginletter H.   

-Pompom mag de eerste keer mee naar huis met Jay en de week daarna met Jill.   
 

 

Groep3/4 
De eerste periode zit er al weer op! 

Wat hebben we allemaal hard gewerkt, we zijn ook een beetje toe aan een lekker weekje 

vakantie. Dat hebben we allemaal verdiend. 

 



Kinderboekenweek 

We hebben vorige week de verkiezing en uitreiking gehad. Dit was heel spannend! De 

kinderen mochten zelf 2 stemmen uitbrengen. Dit had alles te maken met de 

Kinderboekenweek. Wat hadden alle kinderen een mooi verhaal geschreven met een leuke 

tekening erbij. Alle kinderen kregen een diploma.  

De winnaars van de gouden griffel waren: Ties Compen en Marijn.  

De winnaars van de zilveren griffel: Joyce en Niene 

De kinderen die de mooiste tekening hadden gemaakt kregen de gouden penseel, dit waren: 

Tygo en Lieke. 

De zilveren penseel is gewonnen door: Isis en Jilke. 

Alle kinderen hadden het supergoed gedaan! De verhalen hangen bij het lokaal. Komt u een 

kijkje nemen? 

Iedere dag waren er ouders en opa's en oma's om ons een mooi verhaal voor te lezen. Dat 

vonden we heel fijn! Dankjewel allemaal. 

 

Foto's en een stukje tekst zijn te lezen op de website! 

 

Nieuwe plekken 

Na de vakantie krijgen de kinderen een nieuw plekje in de klas. Zo leren we ook weer 

samenwerken met andere kinderen.  

 

Weektaak 

Ook wordt er gestart met de weektaak. Er is ruimte om te kiezen voor extra taken en klaar 

werkjes. Geleidelijk leren kinderen hun werk steeds meer zelf te plannen. We zorgen ervoor 

dat de taken op vrijdag af zijn. In een enkel geval kan het voorkomen dat uw kind huiswerk 

mee naar huis krijgt als de verplichte werkjes niet af zijn, wat op maandag dan ingeleverd 

moet worden.  

 

Verkeerswandeling 

Na de herfstvakantie gaan we op maandagmiddag een verkeerwandeling maken. We gaan 

letten op soorten verkeersborden en leren de betekenis ervan. We gaan op pad met 3 juffen 

en hebben zodoende voldoende begeleiding (hesjes worden in de klas uitgedeeld). 

 

Fijne herfstvakantie allemaal! 

 

Groep 5 
De eerste periode zit er alweer op en wat hebben we hard gewerkt. De weektaken zijn af, 

muurkranten zijn mee naar huis en de tafeltoets is door een aantal kinderen al behaald.  

Nu eerst een weekje vakantie en daarna gaan we weer verder.  

 

Nieuwe plekken 

De kinderen hebben de afgelopen week een nieuwe plaats gekregen. Ze lopen soms nog 

naar de verkeerde plaats maar lijken verder erg tevreden met hun nieuwe plekje.  

 

Topondernemers  

De eerste periode zijn we bezig geweest met het thema Water, aarde, lucht en vuur. De 

kinderen hebben al 3 opdrachtkaarten verwerkt en van alles geleerd over Europoort, 

verschillende dieren en rivieren en kanalen. U heeft misschien de muurkranten al gezien die 

mee naar huis zijn gegeven.  

Na de vakantie beginnen wij met een nieuw thema, namelijk: Van A tot Z. We gaan 

bijvoorbeeld leren over: zintuigen, constructies en hoofdsteden. 

 

Tafeltoets 

We hebben heel hard aan het kennen van onze tafeltjes gewerkt en dit gaat al heel goed. 

Een aantal leerlingen krijgt al 100 sommetjes gemaakt in 5 min. en hebben dus een 

tafeldiploma mee naar huis gekregen. Omdat alle kinderen heel erg hun best gedaan 

hebben, heeft de rest van de leerlingen een diploma meegekregen voor het oefenen. Deze 

kinderen krijgen na de vakantie de kans om alsnog het echte diploma te ontvangen.  



Ga zo door allemaal!  

 

Groep 6/7 
 

Marishof 

Gisteren zijn we op de fiets naar het bejaardenhuis Marishof in Maarheeze gegaan. De 

kinderen hebben de eerste week van het schooljaar hard gewerkt om liedjes en versjes van 

deze tijd te verzamelen of juist uit de tijd van vroeger. De opa's en oma's in Marishof hebben 

dat ook gedaan. Deze verhalen en liederen zijn gebundeld in een boek, dat gisteren aan ons 

werd uitgereikt. De dag begon met het uitwisselen hiervan. Later hebben de kinderen oude 

spelletjes gespeeld en gebreid met de ouderen. De kinderen vonden het erg leuk en vooral 

leerzaam. Zo weten ze nu meer over de tijd van vroeger. Ze hebben verhalen gehoord hoe 

dat het in de oorlog was en hoe zij de Watersnoodramp in 1953 hebben beleefd. 

 

IVN 

Ook dit jaar hebben de kinderen weer een leuke en leerzame wandeling gemaakt samen 

met de begeleiders van het IVN. Met eerst een les in de klas gingen we de volgende dag op 

zoek naar paddenstoelen, hoornaars en andere natuurlijke verschijnselen. Ook het 

herfstseizoen is aan bod gekomen. Een leuke twist op wereldoriëntatie, lekker buiten leren in 

de natuur!  

 

Groep 7/8 
 
Voorlichtingsdagen LVO Weert 
Hieronder staan de data voor de voorlichtingsdagen van het LVO Weert. 
De leerlingen van groep 8 hebben vandaag hierover ook een brief mee naar huis gekregen. 

 
 
Opendagen voortgezet onderwijs regio Eindhoven 
Voor degene die interesse hebben voor een vervolgschool in Eindhoven. Heb ik de volgende 
informatie binnengekregen: 



 Stedelijk college Eindhoven 
Dinsdag 8 november & woensdag 22 februari vanaf 19.00 uur vind de informatieavond 
plaats. De open dagen zijn op 27 januari van 18.30 tot 21.00 uur en 28 januari van 11.00 
tot 14.00 uur.  

 Sint Joris college 
28 en 29 november van 19.00 tot 21.00 uur vind de informatieavond plaats. De open dag 
is op 28 januari van 9.30 tot 13.00 uur.  
 

Informatiefolders zijn bij Meester Louis te verkrijgen. 

 

Wereldoriëntatie  

De eerste periode zijn we bezig geweest met het thema Water, aarde, lucht en vuur. De 

kinderen zijn bezig geweest met verschillende onderwerpen. De verwerking van de 

onderwerpen vonden plaats d.m.v. een PowerPoint, verslag, muurkrant, poster e.d. Alle 

kinderen hebben één onderwerp klassikaal mogen presenteren.  

Na de herfstvakantie starten we met een nieuw thema, namelijk: Van A tot Z. De volgende 

onderwerpen komen o.a. aan bod: Arabische wereld, communisme, Willem van Oranje en 

de kanaaltunnel. 

 

Maandafsluiting 

Vandaag hebben we de eerste periode afgesloten met een maandafsluiting van groep 7/8. 

Hierin hebben de kinderen laten zien waar ze de eerste periode mee bezig zijn geweest. De 

volgende onderwerpen zijn aan bod gekomen: IVN, WO thema Water, Aarde, Lucht en Vuur, 

de Kinderboekenweek, ateliers en drama.  

 

 

 

 

 

 

 

  Namens het hele team      

wensen   

 wij jullie een fijne vakantie! 

 

  

  

 Verjaardagen  
 

22 oktober      Floor Compen                   groep 2 
24 oktober      Fem Govers                      groep 5 
28 oktober      Sep Voermans                  groep 2 
  2 november  Sennah Govers                 groep 7/8 
  2 november  Guusje van Hunnik            groep 5 
  3 november  Neeltje van Gansewinkel   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.  

 

Oproep: 
 

Wat zoeken we dit schooljaar nog... 
* Penningmeester (aanmelden of info via Linda Verhoeven of Mirte van Eerd) 
* Luizenpluismoeders (aanmelden of info via Fannie Looijmans) 
* Vrijwilligers om de tuinwerkgroep te ondersteunen (aanmelden of info Mirte van Eerd) 
* Ehbo - instructeurs (aanmelden of info Toine Klarenbeek of Mirte van Eerd 

  
                                        

  

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjYgKqJzeTPAhUGSRoKHfHECaUQjRwIBw&url=http://www.fit-amstelveen.nl/wp/verenigings-nieuws/fit-nieuws-verenigings-nieuws/herfstvakantie-2015/&bvm=bv.135974163,d.d2s&psig=AFQjCNFMm2_IXUMg6x9cErfQEVFM78R_BQ&ust=1476888638936277


  
Bedankt alvast 
gr Mirte van Eerd Namens de OR 
 

 
Op 8 november organiseert Jeugdgezondheidszorg van de GGD Brabant-Zuidoost een 

informatieavond voor ouders over bedplassen bij kinderen. Deze avonden worden altijd druk 

bezocht.  

Uit voorgaande jaren weten wij dat de meeste ouders via school attent zijn gemaakt op deze 

avond.  

Daarom vragen we ook dit keer weer uw medewerking. Wilt u de aankondiging in de bijlage 

plaatsen in uw nieuwsbrief, website of ander medium naar ouders? Zo hopen wij weer op 

een hoge opkomst. 

  

Dank u wel.  

  

Met vriendelijke groet, 

 

 

Carmy Bronneberg 

Communicatie-adviseur 

Aanwezig: ma, di, do 

De verbindende kracht van gezondheid in uw gemeente. Kijk op www.ggdkompas.nl 

  

 

Postbus 8684 

5605 KR. Eindhoven 

www.ggdbzo.nl 

T:  

E:  

088 0031 274 

c.bronneberg@ggdbzo.nl 

 
 
 

 
 

Goede doel: 
Wat hebben jullie veel spulletjes ingezameld voor de mensen in Kenia!! 
Dr. Meurs en zijn vrouw waren er heel blij mee. Ze gaan de spulletjes uitdelen aan de 
mensen die ze helpen in Kenia.  
Dank jullie wel allemaal! 
 

 

           
 

 

 

Halloween in Soerendonk 

http://www.ggdkompas.nl/
http://www.ggdbzo.nl/
mailto:c.bronneberg@ggdbzo.nl


SJS organiseert dit jaar de voor de derde keer een halloweentocht. Het is niet perse een 

enge griezeltocht, maar wel een mooie lampionnetjestocht met verschillende lichtobjecten. 

Echt iets voor het hele gezin dus, zelfs voor opa’s en oma’s 

Je mag je eigen lampion meenemen, maar er zijn er ook te koop achter Den Donck. De kids 

die bij de SJS zitten hebben er daar eentje zelf gemaakt. Kinderen mogen verkleed komen! 

Ga jij mee op reis door de tijd? Zaterdag 29 oktober tussen 18.30 -19.30 uur kun je aan 

boord van de tijdmachine, kaartjes kun je voor 1euro kopen bij het kraampje achter Den 

Donck. Vanuit het schoolplein ( poort kleuters) start dan de tocht! 

Bij terugkomst is er achter Den Donck nog van alles te doen, een hapje & drankje, 

springkussen, snoepkraam en een echt mini-spookhuis staan daar voor je klaar! 

 

 
 

       
 


