
 

 

 Nieuwsbrief Basisschool St. Joan   

   Schooljaar 2016-2017  

  

  
 

Agenda 

  2 februari Studiemiddag, kinderen ’s middags vrij 

  6 februari   Open dag 9.00 u. – 12.00 u. 

  7 februari Finale voorleeswedstrijd 

10 februari Nieuwe nieuwsbrief 

  

  

  

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

 

De tweede maand van het jaar nadert alweer. Dat houdt in dat de midden Cito’s worden 

afgerond en we ons klaar maken voor het eerste rapport. Een nieuw rapport! Op dit moment 

wordt daaraan de laatste hand gelegd zodat het tijdig klaar is en we u na de 

carnavalsvakantie hiermee kunnen verrassen. 

Maandag 6 februari hebben we op school open dag voor de aankomende vierjarigen. We 

hopen dat ze een positieve indruk van de school mogen ervaren! Aan de inzet van ons team 

zal het zeker niet liggen. 

 

Ik wens u, mede namens het team een goed weekend. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Willem-Jan van Hest. 

 

Continurooster 
Vanuit een tussentijdse evaluatie m.b.t. het continurooster wordt er een kleine wijziging 

doorgevoerd. Er zijn veel vragen gekomen over wat er nu precies in de broodtrommel mag 

zitten. We zouden graag het volgende zien: 

- Broodtrommel liefst zo gezond mogelijk vullen (naast boterhammen is nu ook peperkoek 

etc. dus wel toegestaan). Het moet wel in de broodtrommel passen (vanwege de ruimte in de 

koelkasten en de broodtrommel-verzamelbak).  

- Koek en snoep wordt nog steeds niet toegestaan 

 

Iedere maandag, dinsdag en donderdag zijn er vaste ouders  die het overblijven op school 

verzorgen. Dit loopt heel fijn.  

Mochten er ouders zijn die zich op willen geven om eens in te vallen bij ziekte dan kunt u dit 

doorgeven aan Karin van Mierlo (overblijfouder) of juf Patricia of juf Ine (groep 3/4). 

 

Computertafeltjes --> gratis af te halen 

Op school staan 4 computertafeltjes die we niet meer nodig hebben. Gratis afhalen voor de 

liefhebber, graag binnen twee weken! 

 

  
  
  



      
 

 

 

Nieuws uit de groepen:  
  

Groep 1 / 2 
-Pompom mag aankomende week mee naar huis met Flinn en Sophie en de week daarna 

met Saar en Meis. 

- De komende weken vervallen de gymlessen in de grote gymzaal. Dit in verband met het 

continurooster en de afwezigheid van studenten om de gymtoestellen klaar te zetten. We 

gaan dan gymmen in de speelzaal op school en hebben daarvoor geen hulp van ouders 

nodig. Ouders die nog niet aan de beurt geweest zijn of het leuk vinden om te helpen, zijn 

welkom in de speelzaal tijdens de gymles van hun eigen kind. Na de carnavalsvakantie gaan 

we weer gymmen in de grote gymzaal en vinden we het fijn als u weer helpt volgens het 

rooster. 

- Op 10 februari bent u om 10.45 uur van harte welkom om de circusvoorstelling bij te 

wonen. We vragen voor de toegangskaarten € 0.50. De opbrengst wordt door de leerlingen 

geteld en daarna weer eerlijk verdeeld zodat ieder kind met € 0.50 naar huis gaat. Houdt u er 

rekening mee dat ieder kind 1 persoon mag uitnodigen? 

-De weektaak van de komende twee weken zijn het maken van toegangskaarten en affiches. 

En elk kind oefent voor zijn/haar act in het circus. 

- We zijn inmiddels in groep 2 begonnen met het afnemen van de Cito toetsen taal en 

rekenen. De kinderen hebben er zin in en doen goed hun best om ook zonder samen te 

werken te laten zien wat ze kunnen. Tijdens het afnemen van de toetsen splitsen we de 

groep waardoor ieder kind weer een aantal keren mag werken in groep 1. Dat vinden ze heel 

erg leuk! 

- Aanstaande maandag komt de logopediste de eerste leerlingen screenen. 

 

Groep3/4  
We zijn afgelopen week gestart met de cito toetsen. De kinderen hebben allemaal AVI en 

DMT (drie minutentoets) gelezen. We kunnen merken dat het vele lezen thuis en op school 

wat oplevert. Wat zijn ze allemaal goed vooruit gegaan! 

De meeste kinderen denken al zelf aan hun "samen beter lezen" lijst. Dat is heel fijn, het is 

de bedoeling dat deze iedere week minstens 1 x meegenomen wordt. 

Komende weken gaan we verder met de citotoetsen. De toetsen worden in gedeeltes 

afgenomen zodat het niet teveel wordt. 

Er zijn leuke sites waarop de kinderen ook thuis kunnen oefenen. Uw kind weet dat vast te 

vertellen. 

a.s. Maandag gaat juf Patricia met de kinderen van groep 4 de boekbesprekingen inplannen. 

Er komt een lijst te hangen in de klas waarop staat wanneer elk kind aan de beurt is. We 

zorgen ervoor dat alle kinderen voor de carnavalsvakantie aan de beurt zijn geweest. 

Op de dag dat een kind zijn/haar boekbespreking houdt mag hij/zij het boek en het ingevuld 

blaadje meenemen. Het blaadje dient als geheugensteuntje. Oefent u thuis mee? 

We zijn benieuwd naar de boeken die gelezen worden thuis.  



Ook zijn we in de klas aan het oefenen met voorlezen. 

De kinderen van groep 3 en 4 kunnen elkaar voorlezen maar misschien ook wel bij de 

peuters of kleuters. Leuk toch!  

De juffen lezen nu voor uit het boek "Annie". U kent vast de musical. Een paar meisjes die op 

musical les zitten zingen de mooie liedjes al die erbij horen. En ook de rest van de kinderen 

kent ze al een beetje... 

 

Groep 5 

Cito toetsen. 

Deze week zijn we begonnen met het afnemen van de Cito toetsen. We hebben deze week 

de rekentoets en de DMT-toets afgenomen. Volgende week gaan we verder met begrijpend 

lezen en AVI. De kinderen doen ontzettend hun best en werken erg hard! Ga zo door 

allemaal!  

 

 

 

Juf Mariska 

Volgende week is juf Mariska niet aanwezig op school. Op 7 en 14 februari zal ze nog op 

school zijn maar dat zijn de laatste dagen. Daarna is juf Mariska alleen nog op woensdag op 

school bij meester Louis. We zullen zorgen voor een leuk afscheidscadeautje maar als er 

kinderen zijn die een tekening of een kaart willen maken is dat natuurlijk ook altijd leuk!  

 

Topondernemers 

Met topondernemers zijn we bezig met verschillende kaarten die te maken hebben met 

EHBO, sporten en de paralympics. Een aantal kinderen moet hiervoor een paar interviews 

afnemen of spullen meenemen van thuis. De kinderen leren vooruit te denken aan wat ze 

nodig hebben en waar ze voor moeten zorgen, zodat ze hun taken afkrijgen. Wilt u ook eens 

aan uw kind vragen waar ze mee bezig zijn? En of ze iets moeten meenemen van thuis? Zo 

kunt u uw kind hier ook een beetje bij helpen.  

 

Bloon 

In de klas zijn we al een paar weken bezig met het programma bloon. Met dit programma 

kunnen de kinderen oefenen met het schrijven van woorden die horen bij de spellingles. De 

kinderen moeten hierbij inloggen op hun eigen account en de juf kan dan zien hoe ze het 

gedaan hebben en waar nog eventuele problemen zitten. Ook thuis kunnen de kinderen 

hiermee oefenen. Misschien kunt u uw kind vragen het eens te laten zien!   

 

Groep 6/7 
Cito toetsen 

De tijd van de Cito toetsen is weer aangebroken. De afgelopen en de komende weken 

worden de toetsen voor rekenen, begrijpend lezen, technisch lezen, spelling en 

woordenschat afgenomen. Dat vergt heel wat concentratie van de kinderen, dus een beetje 

op tijd naar bed draagt vast bij aan goede resultaten. Soms een beetje lastig wellicht, met al 

die carnavalsdrukte in het dorp...  

We zien dat de kinderen hun rust nemen bij de toetsen en er goed hun best voor doen. 

Echte doorzetters zijn het, dat zien we in alles terug! 

 

Wisseling van de wacht 

Vandaag is juf Mijke voor de laatste dag in de groep. Voorlopig dan toch, want ze komt nog 

ongeveer een maand werken aan het einde van het schooljaar. Nu gaat ze lekker genieten 

van de rust die haar nog even toekomt, totdat de baby komt. Daarna is het misschien nog 

wel harder werken dan in de klas! We zullen het vast van haar horen te zijner tijd. 

Juf Patricia Vervetjes zal haar vervangen. Zij is ook op maandagmiddagen aanwezig, 

waardoor de voorkeurs dag voor tussentijdse gesprekken met ouders nog steeds een 

maandag blijft. 

Inmiddels heeft er meermaals een overdracht plaatsgevonden. We denken dat juf Patricia de 

zaken goed over kan nemen, ze is zowel op de hoogte van de werkwijze in de klas als van 

alle kinderen individueel. Wij wensen haar veel succes en werkplezier! 

 



Groep 8 
 
Adviesgesprekken 

Maandag en donderdag vinden de adviesgesprekken plaats. Alle kinderen hebben het 

onderwijskundig rapport mee naar huis gekregen. De komende dagen tijd om het rapport 

goed door te lezen en na te denken over de eigen wensen m.b.t. het advies. Daarna is het 

zaak om een vervolg school te kiezen. Open dagen zijn  er voor verschillende scholen al 

geweest, voor andere scholen volgen die nog. 

In april staat dan nog de Cito toets op de planning, dan zijn echt alle gegevens bekend. Tot 

die tijd concentreren we ons vooral op begrijpend lezen, taal, rekenen en spelling. Even 

doorbijten met z'n allen; dat gaat ons zeker lukken. 

 

Schoolkamp 

In de schoolagenda stond aangegeven dat het schoolkamp dit jaar op woensdag 28 juni t/m 

30 juni zou plaatsvinden. Omdat het dit jaar maar 15 leerlingen zijn moesten we op zoek 

naar een andere accommodatie. In België zouden we voor 25 personen moeten betalen en 

dat is niet op te brengen. 

Dus op zoek naar een andere locatie. Na lang zoeken  zijn we er in geslaagd om een prima 

alternatief te vinden; Riestenblijk in Leende. Hier kregen we een mooi aanbod wat binnen 

ons budget past. Ook de activiteiten die we voor ogen hebben kunnen gewoon doorgaan. 

Het schoolkamp zal daarom wel verschuiven naar woensdag 14 juni t/m vrijdag 16 juni. 

Wilt u alvast een kijkje nemen; www.riestenblijk.nl  

 

 

 

 

 

  

  

 Verjaardagen  
 

30 januari  Luuke Hesen             groep 6/7 
30 januari  Lieke van Moorsel     groep 6/7 
  1 februari Boote Glasny            groep 5 
  3 februari Pien Briels                 groep 6/7 
  3 februari Bieke Rooijakkers     groep 2 
  4 februari Pim Ras                    groep 2 
  6 februari Flinn Meijer               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 4 februari is er om 19.00 uur een kinderwoorddienst in de kerk in 

Soerendonk.  

Graag nodigen we alle ouders en kinderen uit hier voor uit. 

 

Tot zaterdag, 

Werkgroep Kinderwoorddienst 

 

 
 

 

 

 

 

 

  
                                        

  

http://www.riestenblijk.nl/


 

 

 


