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Goed om te weten: 
Beste ouders, verzorgers en  leerlingen van St. Joan,                       

 

Tijdens de herfstvakantie heb ik nog even heerlijk kunnen genieten van het mooie 

herfstweer, maar sinds afgelopen maandag kan ik als directeur gaan genieten van de 

kinderen op St Joan. 

Zoals al eerder aan u was meegedeeld, ben ik met ingang van deze week de nieuwe 

directeur op basisschool St. Joan. Voor de vakantie hebben de kinderen en het team 

afscheid genomen van Dhr. Martien van Litsenburg. Het afgelopen jaar heeft hij veel werk 

verricht en St. Joan weer op een goede koers gezet, waarvoor dank! De ingezette koers van 

Martien en het team zal de basis zijn voor mijn werkzaamheden bij St. Joan. 

 

Ik zal mijzelf even kort aan u voorstellen. Mijn naam is Willem-Jan van Hest en ben getrouwd 

en heb 3 kinderen in de leeftijd van 17, 12 en 10 jaar. Na een periode van ruim 3,5 jaar 

woonachtig en werkzaam te zijn geweest op Aruba, ben ik sinds augustus weer in Nederland 

werkzaam bij SKOzoK op BS De Stapsteen in Maarheeze en sinds deze week ook op St. 

Joan. 

Sinds 1995 ben ik werkzaam in het onderwijs. In het begin voornamelijk voor de klas (groep 

8 en kleuters) en daarna steeds meer toegegroeid naar het management. In 2003 ben ik 

gestart als adjunct-directeur in Zoetermeer en sinds 2007 ben ik werkzaam geweest als 

directeur en interim. 

 

De komende periode zal ik mij voornamelijk richten op het kennis- en eigen maken van de 

school, het team en de kinderen en van daaruit verder bouwen aan de  onderwijskundige 

ontwikkelingen op St. Joan. Een uitdaging die ik graag met u, het team en de kinderen wil 

oppakken.  

In principe wil ik minimaal 3 dagdelen op St. Joan aanwezig zijn, maar in de eerste maanden 

zal dat zeker meer zijn. Mocht u behoefte hebben om met mij in contact te willen komen dan 

ben ik op de maandag- en woensdagochtend in principe altijd op St Joan aanwezig. Loop 

gerust even binnen.  Daarnaast ben ik ook via mail (wjvanhest@skozok.nl) goed te bereiken. 

U ben van harte welkom, ik sta u graag te woord en kijk uit naar een fijne en prettige 

samenwerking. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Willem-Jan van Hest 

  
  
  

mailto:wjvanhest@skozok.nl


 

Schoolontbijt op St. Joan 

Ook wij doen mee aan het schoolontbijt op vrijdag 11 november. In iedere groep zal er 

aandacht worden besteed aan het gezond ontbijten. Uw kind ontbijt mee in de klas en hoeft 

derhalve thuis maar iets kleins te eten als ontbijt. 

De burgemeester en een raadslid komen een bezoek brengen aan onze school. 

 

Continurooster 

Beste ouders, verzorgers, 

 

Afgelopen dinsdag is de werkgroep continurooster weer bij elkaar gekomen. We hebben alle 

briefjes verzameld en de stemmen geteld. 

De 73 gezinnen (van de 82) die hun briefje hebben ingeleverd, waarmee we een 

representatieve telling hebben, hebben als volgt gestemd: 

 

 52 (gezinnen) voor 

 19 tegen 

 2 twijfel/neutraal 
 
 In percentages gemeten (met alleen de voor- en tegens daarin meegenomen) komen we uit 
op 71 meegetelde stemmen, waarbij 73% voor het continurooster is en 27% tegen. 
Met een ruime meerderheid gaat het continurooster dus doorgang vinden, startend vanaf 1 
januari 2017.  

 



In een volgende werkgroepvergadering maken we verdere afspraken over de praktische 

uitvoering van het continurooster. De opmerkingen die vanuit de inleverstrookjes zijn 

gemaakt door ouders zullen hierin ook worden meegenomen. 

 

Hieronder vindt u nogmaals de dagindeling zoals deze er op maandag, dinsdag en 

donderdag uit komt te zien.  

08.30 -10 u.      les 

10.00 -10.15 u. fruit eten (onder lestijd) 

10.15 -10.30 u. pauze 

10.30 -12.00 u. les 

12.00 -12.15 u. eten in de klas 

12.15 -12.45 u. pauze 

12.45 -14.45 u. les 

Op woensdag en vrijdag zullen we naar school gaan van 08.30 -12.30 u. 

 

U ontvangt binnenkort nog een brief van ons over de afspraken rondom het continurooster 

en een strookje voor de definitieve deelname (0, 1, 2 of 3 dagen) aan het continurooster. 

 

Kijkdagen 

In de week van 14 t/m 18 november vinden de kijkdagen plaats in alle groepen. U kunt een 

kijkje nemen in de groep van uw kind(eren). U zult een stukje terugzien van de speerpunten 

die wij opgenomen hebben in ons ontwikkelingsplan, te weten betrokkenheid, sfeer, 

werkklimaat, samenwerking en zelfsturend leren (= leren leren). Aan de hand van een 

kijkwijzer kunt u uw bevindingen met ons delen. 

Vanaf maandag 7 november hangt het inschrijfformulier bij het klaslokaal. Schrijf u snel in, 

want vol is vol!   

 

Verkeerswerkgroep 

 

Woensdag 9 november worden de fietsen van de kinderen van groep 3 t/m 8 gekeurd. De 

kinderen plaatsen hun fiets die ochtend in het vak waar het cijfer van hun groep staat. Om de 

fietskeuring soepel te laten verlopen willen wij vragen om het stuur van de fiets van de naam 

van uw kind te voorzien. Deze naam wordt gebruikt om de checklist van de fiets in te vullen. 

Bij voorbaat dank voor uw medewerking.    

Nieuws uit de groepen:  
  
Groep 1/2  
 

-Pompom mag volgende week mee met Jason en Jill. De week daarop zijn Ibe en Hanna 

aan de beurt. 

-De komende week werken we nog aan het thema Herfst. Voor de weektaken hebben we 

nog gedroogde, platte bladeren nodig. We vinden het fijn als we deze aan het begin van de 

week al hebben, zodat kinderen die dat willen hun weektaak al kunnen doen. 

Tijdens de herfst wandeling hebben de kinderen veel mooie herfstspullen gevonden. Ee  n 

gedeelte daarvan gebruiken we in de speelhoek om de dieren te voeren.   

Er staan foto's van de herfstwandeling op de Skozok app. ook kunt u alle foto's bekijken via 

de link: https://goo.gl/photos/rxnDdad4ncjcWSxE6  

-De kinderen spelen nog volop in het kabouterhuis met hun bosdieren, maar de week van 14 

november richten we de Sinterklaashoek in.  

De kinderen krijgen deze week de weektaak om iets te maken voor de stoomboot van 

Sinterklaas. 

-De volgende week gaan we voor Jasmijn, de dochter van juf Paula een wensboom maken. 

Hiervoor krijgen de kinderen een kaartje mee waar ze samen met u een wens schrijven, een 

tekeningetje maken en een foto van uw kind plakken. Wilt u het kaartje voor 12 november 

mee terug naar school geven? Daarnaast maken we in de klas nog iets voor het bezoek van 

juf Paula met Jasmijn aan de kleutergroepen. 

 

https://goo.gl/photos/rxnDdad4ncjcWSxE6


 

  
 

 

Groep 3/4 
 

Verkeerswandeling en start thema ‘Cijfers en letters’ 

Maandagmiddag 31 oktober zijn we op wandeling geweest door het dorp.  De kinderen 

werden in 3 groepen verdeeld en tijdens de route gingen ze op zoek naar allerlei 

verkeersborden. Op het werkblad dat ze meekregen konden ze de borden de juiste kleur 

geven. Wat wisten de kinderen al veel over de betekenis van de borden. 

 

Na de wandeling zijn we terug samengekomen en hebben we een start gemaakt met het 

nieuwe thema 'Cijfers en letters'. De kinderen kregen de opdracht om met bladeren, eikels, 

takjes, steentjes, ... cijfers of woorden te leggen. 

 

Wat een creatievelingen!! 

Kijk snel eens op de website! 

 

Weektaak 

Alle kinderen zijn gestart met het werken aan de weektaak, wat spannend! 

Ze zijn er allemaal ijverig mee aan het werk gegaan en proberen de taakjes goed te plannen 

zodat ze op vrijdag steeds af zijn. Zo heeft iedereen ook een rood/groen viltje op tafel liggen, 

dit helpt bij het zelfstandig werken en samenwerken. Vraagt u er thuis maar eens gerust 

naar! 

 

Nationaal schoolontbijt 

Volgende week vrijdag is het Nationale schoolontbijt. 

Dit willen we graag combineren met het voorlezen in de groep. 

We vinden het leuk als er een paar ouders willen komen helpen bij het ontbijt en tevens een 

verhaaltje willen voorlezen in een kleine groep. Heeft u tijd en lijkt het u leuk, geeft u dit dan 

door aan een van de juffen? Ook zal de burgemeester een bezoekje brengen aan onze 

school. 

 

Leefstijl 

We hebben deze week een start gemaakt met het 2e thema van leefstijl. Hierin gaat het om 

communiceren, over praten, luisteren en stil zijn. Allemaal vaardigheden die kinderen 

gaandeweg leren. Volwassenen kunnen daarin het goede voorbeeld geven. Zo leert uw kind 

dat vragen stellen en luisteren net zo leuk kan zijn als zelf iets vertellen. 

 

Taalactief groep 4 

We zijn afgelopen week gestart met de nieuwe woorden van thema 3. Oefent u thuis ook 

weer mee. We merken dat het vele oefenen en de woordspelletjes helpen bij het inprenten 

van de nieuwe woorden. De toets van het afgelopen thema is heel goed gemaakt, wat een 

toppers! 

Met spelling zijn er weer nieuwe spellingsmoeilijkheden aan de orde gekomen. Nog lastig is 

woorden met schr- zoals schrik en schrijf. Ook aan bod komen woorden eindigend op -ng, -

nk. Dit zijn luisterwoorden maar ook weetwoorden als trein en ijs. 

 

Kijkdagen 

U kunt weer een kijkje komen nemen in de klas. Komende week komt er een lijstje te hangen 

bij het lokaal waarop u kunt inschrijven.  

  

Groep 5 
 



Kijkdagen 
Vanaf 14 november zullen de kijkochtenden weer plaatsvinden. U bent van harte uitgenodigd 

een kijkje te nemen in de klas tijdens een les. Naast de deur van de klas zal een lijst komen 

te hangen vanaf aanstaande maandag met daarop de momenten waarop u zich kunt 

inschrijven.  

 

Topondernemers 

We zijn aan een nieuw thema begonnen: van A tot Z. De eerste kaart waar we mee bezig 

zijn is een kaart over grondstoffen. We leren nu van alles over de grondsoorten van 

Nederland en waar deze te vinden zijn. De kinderen zijn hard aan het werk gegaan en we 

zijn benieuwd wat we zullen gaan ontdekken.  

 

Spelling 

Bij spelling zijn we na de vakantie verdergegaan met de jager- en bakkerregel. Dit is nog wel 

lastig hoor. De kinderen kunnen dit extra oefenen thuis door werkbladen van school mee 

naar huis te nemen. Deze kunnen ze pakken op school. Ook op school wordt in kleine 

groepjes extra gewerkt aan deze regels en krijgen de leerlingen extra oefening op de 

weektaak.  

 

Groep 6/7 
 

Rekenen met de categorie van de week 

Zoals bekend besteden we iedere dinsdag een les aan het inoefenen van een 

rekencategorie. De categorieën cijferend optellen, cijferend aftrekken, cijferend 

vermenigvuldigen en vermenigvuldigen en delen met tien- en honderdtallen zijn minmiddels 

aan de orde geweest. We zijn trots op de voortgang die de klas hierin laat zien: bijna alle 

kinderen hebben deze categorieën beheerst. De volgende categorie is het deel van een 

geheel van een breuk (4/6 van 300 hamsters = …). 

 

Update foto's 

Vanaf volgende week zijn de foto's van Marishof en van de ateliers van de bovenbouw te 

vinden op onze schoolsite. 

 

Nieuw thema Topondernemers 

Het nieuwe thema van Topondernemers is Van A tot Z. Hierin komt van alles voorbij, 

waaronder ook veel proefjes deze keer. De kinderen zijn enthousiast gestart met kaarten 

over dienstverlening, ontwerpen, stuiteren (veerkracht) en componisten. Samen met de 

kinderen werken we aan een verdieping van hun opzoek, verwerkings- en 

presentatievaardigheden. 'Al doende leert men', zo luidt het motto! 

 

Kijkdagen 

Alle ouders zijn van harte welkom op de kijkdagen in de week van 14 november. Inschrijven 

kan op de lijst bij onze groep. Tot dan! 

 

Voorlichtingsavonden LVO-Weert 

Bij groep 8 hieronder vindt u informatie over de voorlichtingsavonden op het LVO in Weert. 

Wellicht voor de ouders van groep 7 nu al de moeite waard om u al eens te oriënteren op dit 

gebied. 

 

 

 

 



 

 

Groep 7/8 
Reminder!!!!!!! 
Voorlichtingsavonden  
In de laatste week van november staan de 
voorlichtingsavonden met 
proeflessen/workshops gepland. Data en 
locaties ziet u hieronder. Op elke avond 
bent u met uw zoon en/of dochter uit 
groep 8 van harte welkom voor informatie 
over alle leerstromen en speerpunten. 
Online inschrijven kan vanaf dinsdag 1 
november 2016 op www.lvo-weert.nl. Let 
op, elke school organiseert de 
voorlichtingsavond op haar eigen en 
unieke manier. U zult merken dat de wijze 
van inschrijven per school daarom 
verschilt.  
Op de locaties begint de voorlichting om 
18:30 uur met presentaties voor de 
ouders/verzorgers over de leerstromen 
(vmbo-bk, 
techniekopleiding/vakmanschapsroute, 
mavo, havo, atheneum, gymnasium en 
KOERS) en speerpunten (o.a. Tweetalig 

Onderwijs, Technasium). Ondertussen kunnen de leerlingen deelnemen aan een aantal 
proeflessen/workshops. De avonden eindigen om 20:30 uur.  
Data:  
Maandag 28 november 2016 18.30 – 20.30 uur BRAVO! College Cranendonck, Jan van 
Schoonvorststraat 1, Budel  
Dinsdag 29 november 2016 18.30 – 20.30 uur Het College Weert en KOERS, Parklaan 1a, 
Weert  
Woensdag 30 november 2016 18.30 – 20.30 uur Philips van Horne, Wertastraat 1, Weert  
Donderdag 1 december 2016 18.30 – 20.30 uur Het Kwadrant, Thornstraat 7, Weert 

 
Kalender website  
De maanden november en december zijn weer aangevuld met activiteiten. Hierop kunt u 
zien wat er aan staat te komen. Heeft u hierover vragen dan horen wij dat graag. 

 
Kijkdagen 
Zoals u heeft kunnen lezen zijn in de week van 14 november de kijkochtenden gepland. Aan 
de deur van ons klaslokaal hangt een inschrijflijst. Hierop kunt u aangeven op welke dag, 
tijdstip en les u wilt bijwonen. Voor iedere les is er ruimte voor 3 ouders, reageer dus snel, 
want vol is vol. De lijst hangt vanaf 7 november aan de deur. 
 

Topondernemers 

Bij Topondernemers beginnen we aan een nieuw thema; van A tot Z. Het thema zegt het al, 

er komt van alles voorbij. Denk hierbij aan; De Berlijnse Muur, Willem van Oranje, De 

Kanaaltunnel, Communisme, Roest, Arabische wereld, Zwarte zaterdag  etc., etc. 

Ook hierover zullen de kinderen verslagen maken, muurkranten produceren, PowerPoint 

presentaties enz. Het belooft een interessant thema te worden en voor iedereen wat wils. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  

  

 Verjaardagen  
 

  5 november   Mijs Adams                       groep 5 
  7 november   Juul Glasny                       groep 7/8 
  7 november   Anouk van Kleinebreugel  groep 7/8 
  9 november   Emily van der Palen          groep 3/4 
11 november   Billie Dücker                      groep 6/7 
11 november   Gijs Ras                            groep 7/8 

 

Voor vragen en opmerkingen: infostjoan@skozok.nl   

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

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

  
                                         

  


