
 

 

 Nieuwsbrief Basisschool St. Joan   

   Schooljaar 2016-2017  

  

  
 

Agenda 

  5 december Sinterklaas op school 

  6 december Studieochtend, kinderen ’s middags naar school 

16 december Nieuwe nieuwsbrief 

  

  

  

  

Goed om te weten:  
 

Beste ouder(s) en verzorger(s) en leerlingen van St. Joan 

 

Met het weekend van Sinterklaas voor de deur 

Een kort berichtje van jullie directeur 

Op St Joan heeft Piet de afgelopen weken 

Heel wat kinderen stiekempjes horen smeken 

Over de grootste en mooiste cadeaus die ze willen krijgen van de Sint  

Maar het is natuurlijk maar afwachten wat je in je schoentje vindt 

Cadeautjes al zijn ze groot of zijn ze klein 

Dat Sint je niet vergeten is, dat is pas fijn! 

Sint hoopt jullie dan ook allemaal te ontmoeten 

En wil op maandag dan ook graag St. Joan komen begroeten 

 

Een fijn weekend voor jullie allemaal 

Met veel lekkers en een hoop kabaal! 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Willem-Jan van Hest 

 
Kerstviering 

De voorbereidingen voor de Kerstviering, die dit jaar op vrijdag 23 december plaatsvindt, zijn 

in volle gang. Voor de diverse activiteiten zijn we nog op zoek naar een aantal enthousiaste 

ouders die ons deze ochtend willen helpen in de onderbouw van 9.30 uur tot 12.00 uur. Je 

kunt je hiervoor aanmelden bij juf Mijke: msmolders@skozok.nl 

Voor de knutselactiviteiten zijn we nog op zoek naar witte sokken en glazen potjes. Kun je 

ons hierbij helpen, lever deze dan in bij de eigen leerkracht. Alvast bedankt! 

 

Nieuws uit de groepen:  
Groep 1/2  
-We willen alle ouders die meegeholpen hebben bij het bakken van de taartjes en 

pepernoten, hartelijk bedanken voor hun hulp.  
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-Maandag komen Sinterklaas en zijn Pieten bij ons op bezoek. We hebben de afgelopen  

week liedjes en een gedicht geoefend die we voor gaan dragen. Kinderen die willen, mogen 

op deze dag als Sint of Piet naar school toe komen. 

 

-Dinsdagochtend zijn alle kinderen vrij om met hun cadeautjes te spelen. ‘s Middags 

verwachten we de kinderen weer op school. Iedereen mag 1 cadeautje mee nemen om aan 

de klas te laten zien en om samen mee te spelen. Het is belangrijk dat dit cadeautje niet snel 

kapot kan gaan en geen losse onderdeeltjes heeft die kwijt kunnen raken.  

 

-Volgende week krijgen de kinderen geen extra weektaak en mogen ze werkjes afmaken.   

 

We starten dan met het thema Feest in december.  

In dit thema staat een Pietje centraal dat in Nederland is gebleven. Dit Pietje verblijft in een 

paleis maar krijgt later toch heimwee en wil dan graag weer terug naar Spanje.  

Onze speelhoek wordt tijdens dit thema ingericht als paleis en als kerstwinkel. Als u oude, 

onbreekbare kerstspullen heeft die we mogen gebruiken in de speelhoek, dan zien we deze 

graag voorzien van naam op school verschijnen. De week daarna maken de kinderen een 

kerstwerkje voor in het boek. 

 

- Pompom mag volgende week mee naar huis met Nikki en Fem. De week daarop zijn Tijn 

en Jur aan de beurt. 

 

Kinderen hebben enthousiast gewerkt en gespeeld tijdens het Sinterklaasthema. U kunt 

meegenieten met foto’s op de SKOapp. 

 

 

Groep 3/4 
Bijna is het zover en dan komt Sinterklaas met zijn Pieten op bezoek bij ons.  

We hebben brieven naar Sinterklaas gestuurd en kregen allemaal post terug.  

We hebben liedjes en een versje geoefend voor Sinterklaas. Ook hebben we rijmpjes en 

Sinterklaaswerkjes gemaakt. 

We hebben een fijne knutselmiddag gehad en willen nogmaals de ouders bedanken die 

meegeholpen hebben. De klas is prachtig versierd en de hele school ziet er ook super uit. 

Dankjewel ouders voor het versieren en alle hulp! 

Na Sinterklaas hebben de kinderen een ochtend vrij om lekker met hun speelgoed te spelen. 

Ze mogen 's middags 1 cadeautje meenemen naar school. Misschien een 

gezelschapsspelletje? Dan kunnen we samen spelletjes spelen. 

De weektaak komt in die week te vervallen maar gaat daarna weer door naar het thema 

"kerst". 

De kinderen doen het allemaal erg goed met de weektaak. De meeste werkjes zijn einde van 

de week af. Van de kinderen van groep 4 vragen we om werkjes die nog niet af zijn in 

overleg thuis af te maken, voor de kinderen van groep 3 hoeft dit nog niet. Het zelfstandig 

werken en samenwerken gaat ook super. 

  

Als Sinterklaas weer naar Spanje is vertrokken gaan we ons voorbereiden op Kerstmis. 

We staan stil bij het kerstverhaal, maar Kerstmis betekent ook samen delen en denken aan 

anderen. We gaan in de klas kerststukjes maken. Een om te houden voor in huis en een om 

weg te geven. De kinderen mogen er over nadenken voor wie ze ook een kerststukje willen 

maken. Misschien een buurvrouw die alleen is of een opa of oma die ze ermee willen 

verrassen.  

Voor het thema “kerst” vragen we ouders om te komen helpen met kerststukjes te maken. 

Dit willen we gaan doen op woensdag 14 december van 10.30 u tot 12.15 u. De kinderen 

mogen hiervoor twee bakjes met oase, kaarsen, kerstversiering, een snoeischaar en groene 

takken uit de tuin mee nemen. Wilt u komen helpen, graag aanmelden bij een van de juffen. 

 
 

Groep 5 

Sinterklaas 



Het is bijna zomer, Sinterklaas komt naar onze school! We zijn de klas al aan het versieren 

geweest met een grote mijter en vlaggetjes. Aanstaande maandag zal hij het overgrote deel 

van de ochtend bij groep 1 t/m 4 zijn maar hij zal ook nog even onze klas binnenkomen.  

De kinderen mogen hun surprise ’s ochtends meenemen naar school en deze in de klas 

komen zetten. De kinderen gaan dan wel gauw terug naar buiten. Willen jullie er voor zorgen 

dat aan de buitenkant duidelijk te zien is voor welk kind de surprise bedoeld is?  

 

Dinsdag zijn alle kinderen in de ochtend vrij om met hun cadeautjes te spelen, en ze mogen 

’s middags 1 cadeautje mee naar school nemen. Misschien kunnen ze iets meebrengen om 

lekker mee te spelen, een spelletje bijvoorbeeld. Pas wel op met cadeautjes die makkelijk 

kapot gaan. 

 

Pepernoten bakken 

We zijn deze week pepernoten gaan bakken bij de Jumbo. Wat waren ze lekker! We hebben 

hele goede pepernoten gemaakt en flink gezongen in de winkel. Veel mensen vonden dat we 

zo hard aan het werk waren. En natuurlijk een bedankje aan de ouders die gereden hebben, 

heel fijn! 

 

Kerststukje maken 

Ook in groep 5 willen we graag een kerststukje maken met de leerlingen. Dit willen we graag 

doen op 20 december van 14.30 u. tot 15.30 u. Hiervoor zoeken we nog een paar ouders die 

graag willen komen helpen. Mocht je willen komen helpen, laat het de juf dan even weten. 

Hiervoor mogen de kinderen een pot, oase, een knipschaar, groene takken en eventueel wat 

extra versiering meebrengen.   

 

 

Groep 6/7 
Sinterklaas 

Met de dagelijks enthousiaste verhalen over hoe ver iedereen al is met de surprise is het a.s. 

maandag dan eindelijk zover. We maken er een gezellige dag van! 

Op dinsdagmiddag mag ieder kind een cadeau mee naar school nemen waar samen mee 

gespeeld kan worden, zodat we ook deze middag de Sinterklaasvibe nog even houden. 

 

Project Marishof 

Het boek 'Generaties vertellen', dat tot stand is gekomen in samenwerking met de kinderen 

van groep 6/7 en de bewoners van Marishof, werd afgelopen woensdag aan ons uitgereikt. 

Het is een prachtig boek geworden, met verhalen van vroeger en van de kinderen van nu. 

Het boek is bij de leerkrachten te bestellen voor €7,50. 

En wie kan er nu op 8-9-10-jarige leeftijd al zeggen dat hij/zij al een boek geschreven heeft? 

Trots zijn we dan ook zeker op de kinderen! 

 

 

 



Groep 8 
Sinterklaas 
Maandag vieren we 
Sinterklaas met een 
surprise. De kinderen 
zetten de surprise 
voor school in de klas 
en gaan weer naar 
buiten. Wie o wie 
heeft voor wie een 
surprise gemaakt. Het 
zal zeker een 
gezellige dag worden. 
Ook zijn we benieuwd 
naar de gedichten.  

 
Citotoetsen en advisering 
Nu alle cito toetsen voor groep 8 achter de rug zijn kunnen we langzamerhand de balans op 

gaan maken. Samen met alle resultaten en werkhouding ( denk hierbij aan concentratie, 

zelfvertrouwen, tempo, leergierigheid, huiswerkattitude, praktisch/theoretisch ingesteld) gaan 

we kijken welke vervolgschool het beste bij uw kind past. Deze gesprekken zullen in 

januari/februari plaats vinden. Hiervoor krijgt u nog een uitnodiging. 

 

Juul Glasny voorleeskampioen St. 

Joan 
Zoals iedereen op de site al heeft kunnen zien is 

Juul voorleeskampioen van St. Joan. In de finale 

moest ze het opnemen tegen Jamie en Margot. 

We vonden dat Juul net iets beter voorlas dan de 

andere twee. Daarom mag Juul onze school 

vertegenwoordigen tijdens de Cranendonckse 

voorleeswedstrijd, die waarschijnlijk in februari 

gehouden zal worden. 

Juul van harte gefeliciteerd.   

 

 

 

 

 

  

  

 Verjaardagen  
 

  7  december  Casey Aarts          groep 3/4 

  7  december  Daan Kuipers        groep  6/7 
12  december  Frederique Ras     groep  5 
13  december  Yfke de Laat          groep  2 
16  december  Minke Baten          groep  5 
16  december  Aniek Klarenbeek  groep 2 

  

 

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 is er om 19.00 uur een kinderwoorddienst in de kerk in 

Soerendonk. Graag nodigen we alle ouders en kinderen uit hier voor uit. 
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En aangezien Sinterklaas bijna jarig is, krijgen wij misschien ook nog wel iets lekkers!! 

 

Tot zaterdag, 

Werkgroep Kinderwoorddienst 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vakantie buiten de vastgestelde schoolvakanties 
 

Wanneer is vakantie buiten de vastgestelde schoolvakanties mogelijk? 

Een vakantie buiten de vastgestelde schoolvakanties is uitsluitend mogelijk wanneer één van 

de ouders/verzorgers vanwege de specifieke aard van zijn/haar beroep niet in de 

gelegenheid is om tijdens de vastgestelde schoolvakanties met zijn/haar kinderen op 

vakantie te gaan. Dit moet blijken uit een verklaring van de werkgever of, als die 

ouder/verzorger een eigen bedrijf heeft, uit een eigen verklaring. 

Vakantie buiten de vastgestelde schoolvakanties: 

  -- mag hooguit één maal per schooljaar worden verleend; 

  -- mag niet langer duren dan tien schooldagen; 

  -- mag niet plaatsvinden in de eerste twee weken van het schooljaar. 

Een verzoek om vakantieverlof dient minimaal acht weken tevoren bij de directeur van de 

school te worden aangevraagd.  

 

 

Wanneer is vakantie buiten de vastgestelde schoolvakanties niet mogelijk? 

Vakantieverlof is bedoeld voor de jaarlijkse gezinsvakantie, niet voor een vakantie 

tussendoor  



of voor snipperdagen.  

In de volgende gevallen wordt geen extra verlof gegeven: 

- familiebezoek in het buitenland 
- goedkope tickets in het laagseizoen 
- omdat tickets al gekocht zijn of omdat er geen tickets meer zijn in de vakantieperiode 
- vakantiespreiding 
- verlof voor een kind omdat andere kinderen uit het gezin al of nog vrij zijn 
- eerder vertrek of latere terugkomst in verband met verkeersdrukte 
- samen reizen / in konvooi rijden  
- sabbatical 
- wereldreis/verre reis 

 

 

Wat gebeurt er als u zonder toestemming van de directeur toch op vakantie gaat 

buiten de schoolvakanties? 

De directeur van de school is volgens de Leerplichtwet verplicht vermoedelijk ongeoorloofd 

schoolverzuim te melden bij de leerplichtambtenaar van de gemeente. De 

leerplichtambtenaar verricht onderzoek naar de reden van afwezigheid van een leerling.  

Tegen ouders/verzorgers die hun kind(eren) zonder toestemming van school houden, kan 

proces-verbaal worden opgemaakt.   

 

 

 
 

 



 

 

 


