
 

 

 Nieuwsbrief Basisschool St. Joan   

   Schooljaar 2016-2017  

  

  
 

Agenda 

  24 november Groep 3/4 pepernoten bakken bij Jumbo 10.00 u. – 11.30 u. 

  24 november Groep 8 gastles op Bravo College 

28 november Groep 5 pepernoten bakken bij de Jumbo 13.30 u. – 15.00 u. 

  2 december Nieuwe nieuwsbrief 

  

  

  

Goed om te weten:  
Beste ouders en verzorgers van St Joan 
 
Sinds begin deze week staat er een bed in de hal van de school, ik kan u verzekeren dat ik daar tot op 
heden nog geen gebruik van heb gemaakt. Al zou dat soms misschien best wel handig zijn. 
 
Op de deur van de school hangt een briefje betreffende aanwezigheid van kinkhoest! 
Kinkhoest is lastig vast te stellen en wanneer dat het geval is, ligt de besmettingsperiode al ruim 2 
weken eerder. Wij gaan er op dit moment van uit dat er waarschijnlijk wel kinkhoest heerst. 
Voor niet ingeënte zuigelingen of zwangeren die niet ingeënt zijn kan dit risico met zich meebrengen. 
Als u twijfelt neem dan contact op met uw huisarts voor advies. 
Geef uw kind de tip om in zijn / haar elleboog te hoesten en regelmatig handen te wassen als ze 
daarin hoesten. 
 
Ik wens u allen een goed weekend toe! 
Met Vriendelijke groet, 
 
Willem-Jan van Hest 

 

Herinnering 
Beste ouders, 

Willen jullie zo goed zijn om de ouderbijdrage te betalen (voor zover dit nog niet gebeurd is) 

anders zal de goed heiligman dit jaar niet in staat zijn om naar St. Joan te komen. 

Met vriendelijke groet, 

De OR 
 

Schoolpunten spaaractie Jumbo 

  
  
  



 

Nieuws uit de groepen:  
  
Groep 1/2  
-Pompom mag mee naar huis met Zem en Floor Compen, de week daarna met Sien en 

Yinte. 

-De kinderen spelen volop in de Sinterklaashoek en mogen daar cadeautjes inpakken om 

rond te brengen. Hiervoor mogen de kinderen nog inpakpapier meebrengen, zodat ze volop 

kunnen oefenen met inpakken. 

-De afgelopen week hebben alle kinderen meegewerkt aan de aftelboot van Sinterklaas. Het 

aftellen voor de grote dag kan bijna beginnen.  

-De weektaak voor de komende week is het knutselen van een stoomboot voor in het boek. 

De week daarna bouwen de kinderen m.b.v. de metseltechniek huisjes van de haven waarop 

huisnummers gemaakt worden.  

  

 

 
 

 

Groep 3/4 
Afgelopen week is er een Piet op school geweest. Hij had lekker geslapen in het bed. 

Hij liet een brief achter voor alle groepen.  

Daarin schreef hij dat hij had gezien dat er hard gewerkt werd in alle groepen. Hij vroeg ons 

allemaal om de schoen te zetten. Daarom hebben we onze gymschoen op het podium gezet. 

En nu maar hopen….. 

De kinderen van groep 3 en 4 hebben in tweetallen brieven geschreven voor de Sint. Er 

staat een rode brievenbus op het podium. Daarin stoppen we de post. Zou hij ons 

terugschrijven? 

 

We hebben een versje geleerd voor de intocht komende zondag. De kinderen hebben het 

meengenomen naar huis zodat ze het dit weekend nog even kunnen oefenen. Dit versje 

mogen we aan de Sint laten horen. Spannend hoor! 

 

a.s. Maandag 21 november gaan we naar de Jumbo in Maarheeze. Daar mogen we 

pepernoten gaan bakken. Welke ouders willen rijden? Graag z.s.m. doorgeven : 

pbiemans@skozok.nl  

We vertrekken om 9.45 u en worden graag weer om 11.30 u opgehaald.  

 

Op donderdagmiddag 1 december willen we een knutselmiddag houden. We gaan dan 

allerlei Sinterklaas en Pietenwerkjes maken. Welke ouders willen meehelpen? We starten 

om 14.00 u. Graag doorgeven of mailen. 

Voor het knutselen mogen de kinderen het volgende meenemen: deksels van schoendozen 

en melkpakken (1 liter). 

 

Groep 5  
Bezoek op school 

mailto:pbiemans@skozok.nl


Zwarte piet is op school geweest! Hij heeft een tafeltje uit onze klas geleend om alle groepen 

een brief te kunnen sturen. Hierin stond dat hij heeft gezien hoe hard we werken en dat we 

onze schoen mogen zetten. We hebben allemaal een brief teruggeschreven en deze brieven 

in onze schoen gedaan! Hopelijk horen we iets terug van sint en piet.  

 

Surprise 

Veel kinderen zijn al druk aan het werk aan hun surprise, heel fijn! Het is leuk om te zien hoe 

enthousiast de kinderen al bezig zijn en hun best doen om iets leuks te maken voor een 

ander. We zijn super benieuwd hoe de surprises eruit komen te zien.  

 

Groep 6/7 
Kijkochtenden 

Afgelopen week hebben we veel ouders mogen begroeten die een kijkje kwamen nemen in 

onze groep. Het is fijn om terug te horen dat er een fijne sfeer is en dat kinderen rustig 

(samen)werken. Dank voor jullie bezoek en enthousiaste feedback! 

 

Surprise 

Zoals vast al verteld door de kinderen hebben we op maandag 5 december surprise in de 

klas. De kinderen maken een mooie surprise, schrijven een gedicht en kopen voor €5,- 

cadeautjes voor een ander, met evt. een beetje snoep. We kijken uit naar deze gezellige 

dag! 

 

Voorleeswedstrijd 

De voorrondes voor de voorleeswedstrijd komen er alweer aan. Groep 7 en 8 mogen hier 

aan deelnemen. A.s. dinsdag weten we wie onze klassenvoorlezer is. Spannend hoor! 

 

Schrijver op bezoek 

Vanuit een project van de bibliotheek komt er a.s. dinsdag een echte schrijver op bezoek bij 

ons in de klas, namelijk Bies van Ede. Hij schrijft vooral spannende boeken, maar ook 

gedichtenbundels. De kinderen hebben interessante vragen bedacht, die ze dolgraag willen 

stellen aan hem. De kinderen kunnen nu zijn boeken al lezen, zodat ze nog beter voorbereid 

zijn. 

 

Mediamasters 

Om kinderen mediawijs te maken doen we mee aan het project Mediamasters. Elke dag 

leren we in een spannend spel meer over cyberinternet, goede informatiebronnen vinden, 

computertaal en andere digitale onderwerpen. Vandaag hadden we alle quizvragen goed en 

daarmee een joker verdiend, dus we zijn al goed op weg. Vrijdag is de grote finale!  

 

Groep 7/8 

 
We gaan de gezellige, sfeervolle tijd tegemoet. We gaan op school samen Kerst en 

Sinterklaas vieren. Maar voordat het zover is staat er van alles op de agenda. Volgende 

week begint groep 8 met de volgende Cito toetsen; Begrijpend lezen, rekenen en 

spelling. Woensdag 1 december worden alle resultaten ingevoerd en zijn ze wat betreft de 

toetsen van Cito klaar. Natuurlijk volgt in april nog de “grote” cito toets.  Aan de hand van 

de laatste gegevens kijken we dan waar nog extra aandacht aan besteed gaat worden, zodat 

ze goed voorbereid aan de cito toets in april kunnen beginnen. De cito toetsen voor groep 

7 worden in januari afgenomen.  
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Aanstaande donderdag gaat groep 8 naar het Bravo college waar we 

een aantal lessen gaan volgen. De kinderen krijgen les in Engels en 

biologie. De lessen beginnen om 13.15 uur en duren tot 14.45 uur. Dat 

houdt in dat we om 12.45 uur vertrekken en kinderen die dat willen 

kunnen op school hun lunch ( klas groep 8) eten. We zijn weer voor 

15.30 uur terug. We gaan op de fiets, dus als je overblijft ’s morgens 

de fiets al mee. 

De kinderen van groep 7 gaan samen met juf Debbie en juf Mijke 

werken. 

 

 

Elke week behandelen we op dinsdag een les uit 

Nieuwsbegrip. Dit is altijd een actueel onderwerp waarin het 

begrijpend lezen en woordenschat veel aandacht krijgt.  Ook 

krijgen de kinderen dan een huiswerkopdracht. Het is de 

bedoeling dat de kinderen thuis een les Nieuwsbegrip XL 

maken. Dit is ook een tekst over het behandelde onderwerp 

en krijgen daar vragen over. Daarnaast zijn er woordenschatoefeningen. Die opdrachten 

moeten ook gedaan worden. Ieder kind heeft een eigen inlognaam. Deze opdracht moet 

dinsdag erna af zijn, ze hebben dus een week de tijd.  

Kinderen van groep 8 hebben een agenda waar alles in op geschreven wordt, de kinderen 

van groep 7 een eigen huiswerkmap waarin ze alle 

huiswerkopdrachten kunnen opschrijven. Het gebeurt 

echter regelmatig dat kinderen die vergeten mee te 

nemen. De afspraak is 

dat de 

agenda/huiswerkmap 

elke dag weer mee naar 

school genomen moet 

worden. Aan het eind van 

de dag gaat de 

agenda/huiswerkmap weer mee naar huis, zodat u ook 

kunt zien of er huiswerk is opgegeven.  

 
 

 

 

 

 

 

 

  

  

 Verjaardagen  
 
25 november  Quinten Aarts   groep 5 
26 november  Janou Ceelen   groep 6/7                             

  2 december  Senn Lawant    groep 3/4 

 

Voor vragen en opmerkingen: infostjoan@skozok.nl   

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

 

 

Kinderwoorddienst 

 

Aanstaande zaterdag 3 december a.s. is er om 19.00 uur een kinderwoorddienst in de kerk 

in Soerendonk. Graag nodigen we iedereen uit om naar deze dienst te komen om op deze 
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manier betrokken te blijven bij de kerk. Wij zullen het evangelie of een lezing in een 

begrijpelijke uitvoering voorlezen en praten na over het onderwerp. 

Daarna doen we een spelletje, filmpje kijken of knutselen en kleuren wat te maken heeft met 

dit onderwerp om ervoor te zorgen dat de kinderen beter begrijpen waar een bijbels verhaal 

over gaat. 

En aangezien Sinterklaas weer in het land is …., krijgen wij misschien ook nog wel iets 

lekkers!! 

 

We hopen weer op een goede opkomst! 

 

Tot dan! 

Werkgroep kinderwoorddienst 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 



 
 

 



 


