
 

 

 Nieuwsbrief Basisschool St. Joan   

   Schooljaar 2016-2017  

  

  
 

Agenda 

 17 januari  Groep 8 naar Spark Tech Lab in Weert 

 19 januari Spark Tech Lab in groep 8 

 27 januari Nieuwe nieuwsbrief 

  

  

  

  
 

Goed om te weten:  
 

Beste ouders/verzorgers van St. Joan, 

 

U allen een heel goed jaar gewenst. Een jaar waarin uw kind op St. Joan mag stralen. 

Voor de vakantie hebben de kinderen van St. Joan een gezellige kerstviering met elkaar 

beleefd waarin wij genoten hebben van alle voordrachten uit alle groepen. Een mooi 

kerstverhaal waarin wij Jozef en Maria zagen groeien met de leeftijd van de kinderen mee. 

Ik wil alle ouders die op welke wijze ook geholpen hebben met het versieren van de school 

of assistentie hebben verleend bij het kerstfeest en het opruimen achteraf danken voor hun 

inzet. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Willem-Jan van Hest. 

 

Extra informatieavond 

A.s. dinsdagavond vindt er een extra informatieavond plaats om 19.00 uur voor de ouders 

van de leerlingen uit groep 6, 7 en 8. Via e-mail hebben betreffende ouders al bericht 

ontvangen. 

 

Schoolreisje 

De datum van het schoolreisje voor de bovenbouw is veranderd. In de schoolkalender staat 

dat het schoolreisje plaats zou vinden op 22 juni, maar dit is verplaatst naar dinsdag 20 juni. 

Verdere informatie over het schoolreisje volgt nog. We hopen jullie hiermee voldoende 

geïnformeerd te hebben.  

 
Gymkleding 

De groepen 3 t/m 8 gymmen 2x per week. 

Nu het winter is trekken sommigen een lange trainingsbroek/-pak aan voor de gymles. 

Omdat er tijdens de gymles veel gerend wordt is dit erg warm.  

We vragen de kinderen om het volgende mee te nemen: 

- korte broek/rokje  

  
  
  



- shirt 

- eventueel gymsokken 

- gymschoenen 

 

De kleutergroepen gymmen 1x per week. 

Zorgt u ’s morgens voor makkelijke kleding voor de kleuters?  

Zij gymmen in hun kleding en op gymschoenen. 

 

Continurooster 

De eerste week van het continurooster zit erop. De kinderen, juffen en meesters zijn fijn 

gestart en de organisatie loopt al best goed. We vinden het heel gezellig om samen te eten 

in de klas. 

 

Even ter verduidelijking: 

- koeken zoals peperkoek mogen niet meegenomen worden 

- bekertjes yoghurt mogen niet mee 

 

U kunt alle afspraken nog even teruglezen in een vorige nieuwsbrief. 

De werkgroep zal tussentijds evalueren en zij zullen opmerkingen van ouders natuurlijk 

hierin meenemen. 

 

 

Film kerstverhaal 

Tijdens de Kerstviering op 23 december hebben alle groepjes hun beste beentje voorgezet 

om samen een prachtig Kerstverhaal uit te beelden. En dat is goed gelukt, vinden we zelf! 

Hier vind je de link naar onze Kerstfilm: 

http://stjoankrant.blogspot.nl/2017/01/film-kerstverhaal-st-joan.html 

 

De Bibliotheek op school 

Wie een kwartier per dag leest, kan zijn woordenschat uitbreiden met 1.000 nieuwe 

woorden per jaar. 

 

Beste ouders en verzorgers, 

 

Onze school hecht veel waarde aan de taalontwikkeling en informatievaardigheden van uw 

kind. Daarom doen we mee aan een onderzoek: de Monitor de Bibliotheek op school*. 

 

Wat betekent meedoen met de Monitor de Bibliotheek op school? 

 Een keer per jaar vullen de leerlingen van groep 4 t/m 8 een korte digitale vragenlijst in.  

 Een keer per jaar vullen de leerkrachten van alle groepen een digitale vragenlijst in. 

Dit gebeurt op onze school in januari 2017. 

 

In samenwerking met Bibliotheek De Kempen onderzoeken we: 

 het leen- en leesgedrag van leerlingen 

 de leesmotivatie van leerlingen 

 de informatievaardigheden van leerlingen. 
 

Met de gegevens wordt zeer zorgvuldig omgegaan; de resultaten van individuele kinderen 

worden niet zichtbaar. De namen en geboortedata worden na verwerking verwijderd uit de 

database, deze worden alleen ingevuld om verdubbelingen te voorkomen. De privacy van 

uw kind is dan ook gegarandeerd. Mocht u toch bezwaar hebben tegen deelname van uw 

kind aan de Monitor de Bibliotheek op school, dan kunt u dit melden aan Frida Hertogs. 

 

Op basis van deze analyse stellen we doelen op voor de komende periode die vastgelegd 

worden in een leesplan of lees-mediaplan. Deze doelen geven een duidelijke invulling en 

verbetering van het dagelijks vrij lezen, voorlezen of praten over boeken. Bij de volgende 

meting van de monitor zal blijken wat de aanpak heeft opgeleverd en welke andere 

ontwikkelingen mogelijk om actie vragen.  

 

http://stjoankrant.blogspot.nl/2017/01/film-kerstverhaal-st-joan.html


Kinderen die meer lezen, zijn beter in taal. Uit onderzoek blijkt ook dat leerlingen die veel 

lezen hoger scoren op de Cito-toets. Alle reden dus, om het lezen op school en thuis te 

stimuleren. Door de monitor kunnen we dit nog gerichter doen. Daarnaast besteden wij 

aandacht aan informatievaardigheden op school, want veel scholieren hebben problemen bij 

het zoeken, beoordelen en bewerken van (digitale) informatie.  

 

Eventuele vragen kunt u stellen aan Jill Billekens via j.billekens@bibliotheekdekempen.nl  

Wij hopen u voldoende geïnformeerd te hebben. 
 

Beste ouders 

Willen jullie ervoor zorgen dat jullie bij het overmaken van de ouderbijdrage het 

factuurnummer vermelden. 

Bedankt, 

 

Linda Verhoeven 

 

Even voorstellen: 

  
Mijn naam is Mark Madou, ik ben 25 jaar oud en woon nog thuis bij mijn ouders in 

Maarheeze.  

Onlangs (december 2016) ben ik afgestudeerd op de PABO: Hogeschool de Kempel in 

Helmond. Mijn afstudeerstage vond plaats op de Schatkist in Budel, daar heb ik groep 7 les 

mogen geven. Vlak na mijn afstuderen, vrijdag voor de kerstvakantie, kreeg ik al te horen dat 

er plek voor mij was in Maarheeze en Soerendonk. Zowel de Stapsteen als St. Joan is 

bekend terrein, op allebei de scholen heb ik eerder stage gelopen.  

Naast het lesgeven en zo nu en dan een dolletje met de kinderen houd ik er ook van om een 

lekker potje voetbal te kijken. Ik ben vaak te vinden in Amsterdam, voor de wedstrijden van 

Ajax. Daarnaast doe ik veel vrijwilligerswerk bij ons in het dorp, zoals bijvoorbeeld bij Jc 

Harlekyn en de Mijl van Mares.   

Heeft u vragen dan kunt u natuurlijk altijd even binnen komen lopen!  

Aanwezig op:  

Maandag – St. Joan                                                                   

Dinsdagochtend – St. Joan                                       

Dinsdagmiddag – Stapsteen                                     

Woensdag – Stapsteen  

Donderdagochtend St. Joan 

Donderdagmiddag – Stapsteen 

Vrijdag – St. Joan  

                                                                                                         

Met vriendelijke groet,                                                     

Mark Madou  

 

 

Nieuws uit de groepen:  
Groep 1/2  
-Pompom mag volgende week mee naar huis met Lars en Aniek en de week daarna met  

Sophie en Flinn.  

-We starten maandag met het thema circus. We krijgen bezoek van niemand minder dan een 

circusdirecteur. Deze directeur vraagt de kinderen om hulp bij het redden van zijn circus. In 

de speelhoek gaan de kinderen optredens oefenen voor de circusvoorstelling van vrijdag 10 

februari a.s. Alle kinderen mogen voor deze dag i.v.m. de ruimte 1 persoon uitnodigen.  

- We bespreken in de klas welke attributen en kleding we voor de circusvoorstelling zelf 

mailto:j.billekens@bibliotheekdekempen.nl


kunnen maken en welke van thuis mee gebracht mogen worden. U hoort van uw kind 

wanneer het nodig is om iets mee te brengen. 

-De eerste weektaak is het maken van een vouwwerkje voor in het boek. De week daarna 

gaan de kinderen zelf ontdekken hoe ze met verschillende materialen een dierenkooi kunnen 

maken. 

-Maandagmorgen komt juffrouw Paula samen met haar dochter Jasmijn naar school! De 

kinderen mogen dan het baby'tje in het echt zien en de knutselwerkjes die we samen 

gemaakt hebben eindelijk geven. 

-Binnenkort komt de logopediste op een maandagmorgen naar school om de kinderen van 

groep 2 (en een aantal kinderen van groep 1 op verzoek) te screenen. Zonder tegenbericht 

gaan wij ervan uit dat u toestemming geeft voor dit onderzoekje. Ouders van leerlingen uit 

groep 1 mogen aan de leerkracht doorgeven of zij graag willen dat hun kind door de 

logopediste wordt gezien.  

 

Groep 3/4 
We zijn weer fijn gestart in het nieuwe jaar. 

Alle kinderen hebben een nieuw plekje gekregen in de klas. 

Het continurooster is nu een week van start en bevalt goed. 

De kinderen en juffen vinden het gezellig om met elkaar te eten in de klas. 

De AVI en DMT toetsen worden binnenkort afgenomen. Eind deze maand starten we met het 

afnemen van de citotoetsen. 

We gaan volgende week oefenen in de kennismakingsboekjes. 

 

Groep 4 is gestart met het programma "bloon". 

Hiermee kunnen ze de spellingscategorieën oefenen die aan bod gekomen zijn. 

Ook kunnen ze hiermee thuis oefenen op de computer. Vraag er maar gerust naar want de 

kinderen vinden dit superleuk. 

Ook oefenen we het automatiseren van de sommen tot 20 volop. Iedere dag weer op een 

andere manier, met een spelletje, een werkblad, sommendoosjes of op de computer. Oefent 

u thuis ook mee? 

Ook thuis kan geoefend worden ( cito) op www.redactiesommen.nl of 

www.meestermichael.nl  

Fijn om te horen en te zien dat alle kinderen zoveel lezen op school maar ook thuis. 

Groep 4 gaat beginnen met een boekbespreking. 

Hiervoor mogen ze thuis alvast een leuk boek uitkiezen. Over dit boek mogen ze vertellen in 

de klas. Verdere uitleg volgt via uw kind. 

 

Groep 3 gaat nu ook starten met het project "Samen beter lezen". Ze hebben een lijst mee 

naar huis gekregen die in een mapje zit. De bedoeling is dat u samen met uw kind de 

afspraken doorloopt en noteert. Deze lijst wordt door jullie beiden ondertekend. Bij het 

volgende onderdeel komen telkens de titel van het boek en de naam van de schrijver. 

Iedere week mag de lijst 1x mee naar school worden genomen net zoals bij de kinderen van 

groep 4. 

Als de lijst vol is mogen ze als beloning grabbelen in de grabbelton! Dus lezen maar!!!! 

 

Groep 5 

Voor iedereen nog de beste wensen voor het nieuwe jaar! Hopelijk hebben jullie een fijne 

vakantie gehad.  

  

Kerstviering 

Voor de vakantie hebben we een fijne kerstviering gehad. De kinderen hebben heerlijk 

geknutseld, spelletjes gespeeld en film gekeken. Ook het toneelstukje was goed gelukt en 

we hebben flink gezongen.  

 

Nieuw thema topondernemers 

Na de vakantie zijn we begonnen met een nieuw thema voor topondernemers. Het nieuwe 

thema is: sport en ontspanning. Hierbij gaan we leren over sporten natuurlijk, het menselijk 

http://www.redactiesommen.nl/
http://www.meestermichael.nl/


lichaam, gezond eten en nog veel meer. Nu zijn we bezig met het leren over het geraamte 

van de mens en de verschillende botten in het lichaam. Erg interessant!  

 

Continurooster 

Ook zijn we sinds deze week met het continurooster begonnen. Hierbij eten we in de klas en 

gaan we daarna lekker buiten spelen. Het eten in de klas is heel goed gegaan. Een 

kwartiertje is voor bijna alle kinderen genoeg tijd en er wordt gezellig gekletst.  

 

Kennismakingsboekjes 

Eind januari beginnen we met het afnemen van de cito-toetsen. Om de kinderen goed voor 

te bereiden op deze toetsen oefenen we elke week met verhaaltjessommen en woordrijtjes 

lezen. Ook hebben we speciale kennismakingsboekjes om zo de vraagstelling te leren 

begrijpen. Hier gaan we de aankomende weken weer extra aandacht aan besteden.  

U kunt thuis ook met uw kind oefenen voor de cito. Denk hierbij aan het lezen, de 

werkbladen van spelling oefenen en oefenen met de verhaaltjessommen. De site: 

www.redactiesommen.nl is hiervoor goed geschikt.  

 

Groep 6/7 
Maandafsluiting 

Tijdens dit schrijven wordt de laatste hand gelegd aan de maandafsluiting. Gelukkig zijn we 

met de voorbereidingen al voor de kerstvakantie gestart, want het blijkt toch maar weer dat 

het wat meer voorbereidingen treft dan we ingeschat hadden. Dat komt ook omdat de 

kinderen het GOED willen doen; ze gaan er helemaal voor! 

Hopelijk hebben alle ouders en kinderen vandaag kunnen genieten van een leuke 

presentatie van onze groep en hebben zij een inkijkje mogen nemen in wat wij allemaal leren 

en doen in de groep. 

 

Veranderingen alom 

De start van het nieuwe jaar bracht ook wat wisselingen met zich mee. Zo ging het 

continurooster van start en delen we de groepen de komende tijd regelmatig op in een 

enkele groep 6, 7 en 8. De kinderen gaan heel goed met de veranderingen om en het voelt 

zelfs nu al een beetje vertrouwd. Dat is fijn om te zien en brengt een fijne sfeer met zich 

mee! 

 

Topondernemers 

Deze week zijn we gestart met een nieuw thema bij Topondernemers, namelijk 'Sport en 

ontspanning'. Een gezond thema, waarin van alles wordt geleerd over botten, spieren, 

blessures, gezond eten, verschillende sporten en het Volkslied, want ook dát hoort bij sport. 

De kinderen ondervinden, door middel van vele proefjes, diverse aspecten van de 

sportwereld en buigen dit om naar steeds mooier wordende presentaties. 

We gaan werken met een officiële beoordelingskaart, zodat kinderen nog meer focus leggen 

op de doelen en zodat ze hun eigen vorderingen bij kunnen houden. Dit sluit straks goed aan 

op het vernieuwde rapport, waarin kinderen zelf mogen laten zien waar ze trots op zijn. Bij 

Topondernemers daarvoor materiaal genoeg! 

 

Groep 8 
Wereld Oriëntatie 
Bij Topondernemers zijn we gestart met het thema Sport en Ontspanning. Bij de 

onderwerpen die aan bod komen voelen de kinderen zich echt betrokken. Ze zijn individueel, 

in tweetallen en in groepjes van drie gestart. De onderwerpen die o.a. aan bod komen zijn; 

weten wat de Olympische Spelen inhouden, kennis over doping in de sport, weten wat de 

schijf van 4 is, ik kan rennen ( weten over chronische ziekten) Tour de France, weten hoe de 

longen werken, kennis over slapeloosheid enz. Aan de hand van een beoordelingsformulier 

wordt gekeken hoe de kinderen o.a.  samenwerken, of ze 

goed gemotiveerd doorwerken, of het kind zelf zoekt naar 

oplossingen, hoe het product eruit ziet en hoe het proces is 

verlopen. 
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Na een aantal onderwerpen uit dit thema wordt dan de balans opgemaakt. Na elk onderwerp 

maken de kinderen ook een kleine toets waarin hun kennis gemeten wordt. 

 

Excursie Spark Tech Lab Weert 
Volgende week gaan we dinsdagmorgen naar het 

Spark Tech Lab in Weert. De kinderen gaan daar 

kennis maken met verschillende vormen van 

techniek. Hoe en wat is nog een verrassing, maar 

we zullen er zeker foto’s van maken zodat u een 

indruk krijgt van deze techniekmorgen. Vrijdag 

krijgt deze les in de klas een vervolg.  

Er hebben zich voldoende ouders opgegeven om te 

rijden, alvast bedankt hiervoor. Uw zoon of dochter 

geeft door of u mag rijden.  

 

LVS Cito toetsen 
Deze week worden tot slot de technisch lezen toetsen afgenomen; AVI en DMT.  

AVI houdt in dat de kinderen een tekst binnen een bepaalde tijd moeten lezen en mogen dan 

een aantal foutjes lezen ( bv 7) Is dit gelukt krijgen ze een volgende tekst maar die is dan 

een stukje moeilijker. We gaan zo verder totdat ze het eindniveau gehaald hebben of blijven 

steken bij een bepaald niveau.  

De DMT toets houdt in dat de kinderen in 3 keer één minuut zoveel 

mogelijk nonsens woordjes moeten lezen. Hoe meer hoe hoger de score. 

Deze toetsen worden elk jaar in elke groep afgenomen. 

Als de resultaten bekend zijn kunnen we Onderwijskundige Rapporten 

afmaken en volgen de gesprekken omtrent de advisering voor het 

Voortgezet Onderwijs. 

 

 

 

 

  

  

 Verjaardagen  
 
14 januari  Gijs Antens                  groep    3/4 
15 januari  Joyce van Kaathoven  groep    3/4 
19 januari  Jason Verbeten           groep    0/1 
20 januari  Anne van Hest             groep    2 
21 januari  Stef van Mierlo             groep    3/4 
24 januari  Tygo Jansen                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.  

 

 

  
                                        

  

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjN677RgL3RAhUB7hoKHeYoA-cQjRwIBw&url=http://sparktechlab.nl/contact/vacature-vrijwilliger/&psig=AFQjCNE7iwGbVWoR8as2zcZ2yxADeiNisQ&ust=1484324172498755
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwil5ejGgr3RAhVFWxoKHfgMATEQjRwIBw&url=http://www.dewilsdonck.nl/wpsite/wp-content/uploads/2014/01/&bvm=bv.143423383,bs.1,d.d2s&psig=AFQjCNGe9ApObq8TbKC0fh0WlwqJNKPkCg&ust=1484324701621804


 
 

 

          
 



 
 

 



 
 

 

 


