
 

 

 Nieuwsbrief Basisschool St. Joan   

   Schooljaar 2016-2017  

  

  
 

Agenda 

  23 december Kerstviering 

  26 dec. – 6 jan. Kerstvakantie 

  9 januari Start continurooster 

13 januari Nieuwsbrief 

  

  

  

Goed om te weten:  
Beste Ouder(s), verzorger(s) en leerlingen van St. Joan. 

 

SInterklaas 

Vorige week maandag stonden we nog met z’n allen buiten om Sinterklaas en zijn Pieten te 

verwelkomen. 

Sint kwam in z’n eentje het plein op wandelen maar gelukkig waren de Pieten al gauw 

gevonden. Eén op het dak van de school en één in bed. 

Ik ben er maar even bij gekropen, want dan kon ik mijn voeten nog even opwarmen. 

Sint was ons niet vergeten en heeft mooie cadeaus achter gelaten. Dank u Sinterklaasje! 

 

Inmiddels gaan we alweer naar de laatste schoolweek van dit kalenderjaar! 

De tijd gaat snel. In het nieuwe jaar gaan we starten met het continurooster. 

De werkgroep en betrokken ouders zijn er een lange tijd mee bezig geweest om een en 

ander goed te laten verlopen. 

Zoals het nu geregeld gaat worden heb ik er het volste vertrouwen in dat het niet aan de 

voorbereiding heeft gelegen. 

Ongetwijfeld lopen we nog tegen enkele opstart probleempjes aan, maar ook daar staan we 

klaar voor om die te verhelpen. 

Zie verderop in deze nieuwsbrief alle andere relevante informatie betreffende het 

continurooster! 

 

Kerst 

Volgende week vrijdag (23 december) zullen we gezamenlijk op St Joan met de kinderen 
Kerst vieren. 
Het programma ziet er ongeveer als volgt uit: 
We starten samen in de aula bij het podium met een stukje uit het Kerstverhaal en daarbij 
een liedje 
Daarna gaan de kinderen in een afwisselend circuit de dag verder door met spelletjes, film 
en knutselen met natuurlijk iets lekkers erbij. 
 
Vooruitlopend op deze laatste week wil ik u namens het hele team Fijne Feestdagen 
toewensen en alle goeds voor 2017! 

  
  
  



 
Met vriendelijke groet, 
 
Willem-Jan van Hest 
 

Continurooster 
Per maandag 9 januari start het continurooster op St Joan. Hieronder vinden jullie daarover 

de laatste informatie. 

 

Schooltijden per 9-01-2017 

Op maandag, dinsdag en donderdag is de lestijd als volgt: 

8.30-12.00 uur lestijd  

12.00-12.15 uur eten in de eigen klas met eigen leerkracht en TSO-er 

12.15-12.45 uur buiten spelen kinderen onder toezicht 

12.45-14.45 uur lestijd  

 

De lestijden op woensdag en vrijdag zijn van 8.30 – 12.30 uur.  

 

Afspraken 

 De kinderen nemen een lunchtrommel mee met boterhammen en een drinkbeker, 

voorzien van naam (dus geen pakjes, etc.). 

 Kinderen mogen geen koek, snoep en frisdrank mee naar school nemen. 

 De fruithap in de ochtendpauze blijft gewoon gehandhaafd. 

 Bij binnenkomst om 8.25 uur zetten alle kinderen hun drinkbeker in de curverbak van 

hun groep, die daarna in de koelkast wordt gezet. Broodtrommels gaan bij 

binnenkomst in een andere curverbak. Deze zal in de klas blijven.  

 Kinderen uit de groepen 0/1/2 die om 12.00 uur naar huis gaan dienen voortaan 

opgehaald te worden bij het klaslokaal van hun kind. 

 Kinderen die tussen de middag naar huis gaan zijn vanaf 12.35 uur weer welkom op 

school; groep 0/1/2 op de kleine speelplaats, groep 3 t/m 8 op de grote speelplaats. 

 De kinderen uit de groepen 0/1/2 worden 's middags afgezet op de kleine speelplaats 

en gaan dus niet meer naar binnen. 

 Tijdens het overblijven mag door de kinderen geen gebruik worden gemaakt van 

mobiele telefoons. 

 De leerkrachten zijn voortaan voor afspraken bereikbaar voor en na schooltijd, dus 

niet meer tussen de middag. 

 

Strippenkaart 

Een strippenkaart blijft geldig gedurende de hele schoolperiode, er zit dus geen 

verloopdatum op. Je kunt per gezin een strippenkaart aanschaffen. Deze kaart blijft in 

beheer van de TSO. Zij benaderen de ouders wanneer de kaart bijna op is, zodat eventueel 

een nieuwe kaart gekocht kan worden. Je ontvangt dan een nieuwe rekening daarvoor. 

 

Aanmelden/afmelden 

Mocht er een reden zijn dat uw kind niet op een geplande dag komt of een dag extra komt, 

dan gebeurt het aan- en afmelden van de TSO enkel via mail: tso.soerendonk@gmail.com  

mailto:tso.soerendonk@gmail.com


 

TSO-ers gezocht 

We zijn nog steeds op zoek naar enthousiaste vaste overblijfkrachten. Het gaat hierbij om de 

volgende dagen: maandag, dinsdag en donderdag om de week.  

Maar we zijn ook op zoek naar mensen die willen inspringen op incidentele basis, bv. bij 

ziekte. Overblijfkrachten zullen een vergoeding krijgen. Aanmelden mag bij 

karinvanmierlo@hotmail.com of pbiemans@skozok.nl  

Mocht je meer informatie willen, kom dan naar juf Ine, juf Mijke of Karin van Mierlo. 

 

We zijn blij met de vele vaste aanmeldingen van kinderen. Samen met de kinderen, 

leerkrachten, directie, ouders en TSO-ers gaan we er een succesvolle start van maken! 

 

Kerstviering   
Kerstmis wordt dit jaar op school gevierd op vrijdagochtend 23 december. Alle kinderen en 
leerkrachten starten gezamenlijk in de aula, waar we samen het Kerstverhaal uitbeelden. 
Iedere groep heeft hiervoor een stukje voorbereid, dat zij achter elkaar ten tonele 
brengen. We sluiten het optreden af met gezellige Kerstliederen.  
 
Daarna gaat zowel de onder- als de bovenbouw in gemixte groepen een Kerstcircuit volgen. 
Hierbij voeren zijn Kerstspelletjes uit, maken zij mooie Kerstknutsels en bekijken ze een 
Kerstachtige film. En iets lekkers zal ook vast niet ontbreken! 
 
Inmiddels hebben we genoeg hulpouders en ook aan glazen potjes ontbreekt het niet. We 
zijn wel nog steeds op zoek naar witte sokken. Wie o wie kan ons helpen? Alvast bedankt! 
 

Nieuws uit de groepen:  
  
Groep 1/2 

-Pompom mag mee naar huis met Anne en Sjoerd. Na de kerstvakantie zijn Tara en Jaylin 

aan de beurt. 

-De weektaak is het maken van een Nieuwjaarswerkje met versje. De kinderen mogen deze 

verrassing thuis verstoppen en op Nieuwjaarsdag geven. Het is fijn als de kinderen zelf een 

plastic tas meebrengen om het werkje mee naar huis te nemen. 

-Op dinsdagochtend gaan we klassikaal een kerstkaart maken die echt verstuurd wordt. De 

kinderen hebben hiervoor vandaag een envelop meegekregen en het is de bedoeling dat 

deze voorzien van adres en postzegel maandag 19 december weer terug is op school. U 

kunt met uw kind bespreken naar wie ze de zelfgemaakte kaart willen sturen. 

-Wij zijn dankzij de mooie kerstversieringen op school al helemaal in de kerststemming. 

Dank je wel ouders voor jullie goede hulp.  

-In de speelhoek zien we dat de kinderen hun paleis ook heel mooi versieren met de 

kerstspullen die ze in de kerstwinkel kopen. 

-Tijdens de kerstviering van a.s. vrijdag doen alle kinderen van groep 1 en 2 op het podium 

de engelendans. Hiervoor mogen de kinderen als kerstengel verkleed naar school toe 

komen. Een wit jurkje, broek of t shirtje is ook goed en voor de jongens mag het ook zwart of 

donkerblauw zijn. U hoeft niets extra aan te schaffen, want het is maar voor 10 minuten op 

het podium. Het is de bedoeling dat ze zich niet meer omkleden op school.  

-Na de kerstvakantie starten we in het nieuwe jaar met een witte week. 

Denkt u eraan dat we meteen starten met het continurooster?   

-Wij wensen iedereen hele fijne feestdagen toe en een goed en gezond 2017. 

 

 

Groep 3/4 
Onze klas ziet er heel gezellig uit. De kerstboom met het kerststalletje staat in de klas. 

We hebben kerststukjes gemaakt met fijne hulp van oma's en mama's. Dankjewel, het zijn 

allemaal prachtige kerststukjes geworden! De kinderen hebben al een kerststukje mee naar 

huis genomen en dit aan iemand gegeven. Wat fijn om iemand blij te maken en op deze 

manier fijne kerstdagen te wensen. Casper heeft een filmpje gemaakt tijdens het maken van 

mailto:karinvanmierlo@hotmail.com
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de kerststukjes. Dit filmpje wordt naar Jan gestuurd. We proberen op deze manier Jan te 

betrekken bij allerlei activiteiten van St. Joan. 

Het andere kerststukje blijft nog even in de klas staan en gaat eind volgende week mee naar 

huis. 

Foto's zijn te vinden op de website. 

 

In groep 4 zijn we gestart met thema 4 "de kalender" van Taalactief. De themawoorden van 

week 1 en 2 komen voor de kerstvakantie aan bod, thuis mag hiermee geoefend worden 

natuurlijk. 

 

Ook schrijven we mooie kerstverhalen. 

Groep 4 is zelfs al begonnen met het schrijven met vulpen. Dat vinden we allemaal erg 

spannend. Groep 3 kent al heel veel letters en maakt al mooie woorden hiermee. 

 

Volgende week tijdens de kerstviering zullen we ons kerstlied samen zingen. 

De kinderen mogen op die dag een mooie kerstmuts opzetten of misschien in feestelijke 

kerstkleding komen. 

We schrijven kerstkaarten naar elkaar en maken een nieuwjaarswensje. 

Dit gaat net voor de kerstvakantie mee naar huis en zal op nieuwjaarsdag tevoorschijn 

komen. Spannend hè!  

 

De kinderen mogen de kerstwerkjes en het kerststukje tegen het einde van de week 

meenemen. Ook krijgen ze een kerstwerkboekje mee. Dit mogen ze in de vakantie afmaken. 

 

We wensen iedereen hele fijne kerstdagen en een gezond en gelukkig 2017! 

Groetjes van juf Ine, juf Patricia, juf Nicol. 

 

Groep 5 
Kerststukjes maken 

Aanstaande dinsdagmiddag gaan we met de klas kerststukjes maken van half 3 tot half 4. 

Deze kerststukjes mogen de kinderen mee naar huis nemen om het huis mooi mee te 

versieren. Voor deze kerststukjes mogen de kinderen wat spulletjes meenemen. Denk hierbij 

aan een pot, oase, takken, versiering, een kaars enz. Alvast hartelijk bedankt aan de 

moeders en oma’s die komen helpen! 

 

Kerstviering 

Volgende week vrijdag is de kerstviering. Hiervoor zijn we nog op zoek naar een paar 

materialen, namelijk glazen potjes, blikken en hoge witte sokken. Veel kinderen hebben hier 

al fijn aan gedacht maar we hopen op nog meer materialen.  

Bij de kerstviering mogen we met groep 5 een toneelstukje uitvoeren voor de hele school. Al 

een aantal kinderen hebben aangegeven hier wel een rolletje in te willen vervullen. Maandag 

gaan we samen kijken wie welke rol zal gaan spelen en welk lied we zullen zingen. Hopelijk 

wordt dit lied ook thuis veel geoefend en gezongen.  

 

Topondernemers 

We zijn met de klas druk bezig met de nieuwe kaarten van Topondernemers. Bij deze 

kaarten gaan we proefjes doen over de zintuigen of over drijven op water. Hiervoor mogen 

de kinderen een paar materialen meenemen naar school. Hopelijk willen de ouders hun 

kinderen hieraan helpen denken.  

 

Het eerste deel van het schooljaar is heel fijn geweest in groep 5. Ze hebben hard gewerkt 

en ze blijven hun best doen om het samen ook fijn te houden. Na volgende week genieten 

van een welverdiende vakantie en dan beginnen we weer super aan het nieuwe jaar! 

Hele fijne feestdagen en een gelukkig nieuwjaar!  

 

Groep 6/7 
Tussentijdse balans 

Omdat het eerste rapport pas in maart komt, maken we tussentijds de balans op voor wat 

betreft de resultaten van de methodetoetsen en onze observaties daarbij. Ook kijken we 



naar het welbevinden van het kind in de groep. Mochten er bijzonderheden zijn, dan nemen 

we in de loop van volgende week contact op met de ouders. En dus: geen nieuws is goed 

nieuws! Dan loopt de ontwikkeling namelijk naar verwachting. 

 

Maandafsluiting 

We zijn al druk in de weer met het voorbereiden van de maandafsluiting. Deze staat voor 

onze groep gepland op vrijdag 13 januari 2017. We nodigen alle ouders en opa's en oma's 

uit om deze ochtend te komen kijken. Vanaf 11.15 uur bent u welkom! 

 

Vervanging 

Afgelopen maandag was er een vervanger in de klas. Toevallig was dat juffrouw Lieke, die 

straks het zwangerschapsverlof van juf Mijke komt invullen. Fijn voor haar én voor de 

kinderen om elkaar als eens een dagje mee te maken. Juf Lieke was erg tevreden over 

groep 6/7. Zij werkten hard en wisten goed hoe de dag verlopen moest. En ze hielpen juf 

Lieke met het vertellen van het reilen en zeilen in de groep. Dat belooft dus veel goeds voor 

straks! Juf Mijke zal, in principe, na de Kerstvakantie nog drie weken werken voordat zij met 

verlof gaat. 

 

Gezellige sferen 

Met Kerstmis in aantocht hebben we de klas extra gezellig gemaakt. Overal hangen lampjes 

en versieringen en met ons NIEUWE digibord steken we elke dag een gezellig haardvuurtje 

aan. De klas is druk bezig met het toneelstukje voor de Kerstviering en daarnaast wordt er 

nog steeds hard gewerkt aan de gewone zaken als rekenen, taal en spelling. Chapeau voor 

hen! Zo is de kerstvakantie straks extra verdiend! 

Voor iedereen alvast een fijne vakantie, met vrolijke Kerstdagen en een fijne jaarwisseling! 

 

 

Groep 7/8 
Overzicht 
Begin volgende week krijgen de ouders van de kinderen van groep 7 een mailtje met daarin 
een beknopt overzicht over hoe de kinderen er nu voor staan. Er staat een stukje over het 
sociaal emotioneel gebeuren, een deel gaat over de resultaten en als laatste een stukje over 
aandachtspunten. We doen dit omdat het eerste rapport pas in maart komt en u nu een 
beeld heeft van uw kind. Wanneer dit vragen oproept kunt u altijd contact opnemen en 
lichten we onze bevindingen toe. 
Voor groep 8 worden eind januari, begin februari gesprekken gepland. Hierover krijgt u nog 
bericht. 
 

Rest ons nog om u allen fijne feestdagen en een gezond 2017 toe te wensen. Geniet van de 
vakantie. 
Juf Mandy, juf Debbie, juf Mariska en meester Louis. 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

  

 Verjaardagen  
 

17 december Joep Rasters               groep 7/8 
19 december Celine van der Linden groep 7/8                               

  1 januari       Morris Dücker             groep 7/8 
10 januari       Marcel Bax                 groep 7/8 
11 januari       Jamie Bijnen               groep 6/7 
13 januari       Casper Lugtenberg     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.  

 

 

Tekenfund: 
Vorig jaar is er met de tekenfund actie een leuk bedrag opgehaald van ongeveer 600 euro. 
Dit was dankzij de leuke tekeningen van de leerlingen en de vele aankopen die daarop 
volgden. We hebben de afgelopen maanden overleg gehad wat we hiervan wilde kopen. 
Omdat we iets wilden doen waar iedereen wat aan heeft hebben we besloten het schoolplein 
te laten beschilderen. Bij de peuters/kleuters komt een groot verkeersplein. Op het grote 
speelplein komen diverse hinkelbanen, lummelspel en een parcours (zie tekeningen) 
Dit is in overleg gegaan met de de school en de peuterspeelzaal. 
De grond, maar zeker ook de tegels moeten helemaal droog zijn en daarom moeten we  nog 
eventjes wachten tot het voorjaar. Zodra het kan zullen we er iets moois van laten maken 
door Moniek van Oosterhout. 
 
Groetjes namens de oudercommissie van PSZ De Brassertjes  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 



 
 

 

 

 

 
 

 

 


