
 

 

 Nieuwsbrief Basisschool St. Joan   

   Schooljaar 2016-2017  

  

  
 

Agenda 

13 februari   15.00 u. – 18.00 u. aanmelding nieuwe leerlingen 

16 februari Ochtend gr. 5 Classic Express, middag gr. 3/4 

17 februari Prins- en prinsesverkiezing 

23 februari Kijkavond ouders en leerlingen 17u30-19u00 

24 februari Carnaval op school, kinderen mogen verkleed . 

24 februari Nieuwe nieuwsbrief 

27 febr. – 5 maart Carnavalsvakantie 

  

Goed om te weten:  
 

Beste ouder(s), verzorgers(s) en leerlingen van St. Joan 

 

De school ziet er al in opperbeste Carnavalsstemming uit! Driemaal Alaaf voor de 

versiercommissie want het ziet er heel feestelijk uit! Alaaf, Alaaf, Alaaf! 

 

Studiedag 

Afgelopen donderdagmiddag hadden de teamleden van St. Joan samen met die van de 

Stapsteen een studiedag van Bureau Wolters. Bureau Wolters heeft ons verder 

meegenomen in het maken van analyses naar aanleiding van de Cito resultaten. Een 

intensieve maar uiterst waardevolle studiemiddag. 

De wijze van analyseren geeft ons een andere kijk op de resultaten en de onderlinge relaties 

tussen de diverse toetsen die wij bij uw kind afnemen. Een studiedag die zeker wordt 

vervolgd. 

 

Open dag 

Afgelopen maandag hebben we een Open Dag gehouden op St. Joan. We hebben niet veel 

bezoekers gehad, maar toch hebben we een aantal potentiële nieuwe leerlingen en hun 

ouders op onze school mogen verwelkomen. Daarnaast merken we dat 'nieuwe' ouders 

gedurende het jaar vaker individueel een afspraak maken om de school te komen bekijken 

en ook daar staan we graag voor open. 

 

Informatie over het nieuwe rapport 

Eind vorig schooljaar is het team gestart met het samenstellen van een nieuw rapport. 

Ons doel was voornamelijk om op een compacte manier de ontwikkeling van uw kind in 

beeld te brengen. Dit schooljaar heeft het team de opdracht verder uitgewerkt. We zijn blij 

dat het gelukt is. Uw kind ontvangt dan ook op 7 maart zijn of haar nieuwe rapport. Dit gaat 

er inhoudelijk als volgt uitzien: 

Groep 1 en 2: 

         De leerlingen van groep 1 krijgen een plakboek en bij de leerlingen van groep 2 wordt 

         dat aangevuld met een rapport. 

Groep 3 tot en met 8: 

         Dit rapport bestaat uit: 

  
  
  



         1. Uitdraai uit Parnassys van CITO niveauscores en groeilijnen van de toetsen die  

             afgenomen zijn. 

         2. Rapportdeel leerkracht met de beoordeling van de leerkracht op de hoofdvakken. 

         3. Het prestatie portfolio van uw kind. 

Bij het rapport ontvangt u ook een begeleidend schrijven met uitleg over de CITO resultaten 

en uitleg over de beoordeling op het rapport. Tijdens het gesprek wordt met u (en met de 

bovenbouw leerling) besproken hoe we de komende maanden aan doelen gaan werken. 

 

We hadden de hoop dat de SKOzapp op dit moment ook het digitaal intekenen op 

oudergesprekken al gereed zou hebben. Helaas is dat nog niet het geval. Komende week 

ontvangt u van ons een uitnodiging voor de rapportgesprekken. 

 

Kijkavond 

Op donderdag 23 februari hebben we weer een Kijkavond op St. Joan. Tijdens deze avond 

bent u tussen 17.30 u. en 19.00 u. VAN HARTE WELKOM om op school binnen te lopen en 

een rondgang te maken langs de klassen. Uw kind kan u hierbij zijn of haar 

werkjes/werkstukken laten zien en u bent in de gelegenheid om een stukje sfeer te proeven 

van de school. WE HETEN U ALLEMAAL VAN HARTE WELKOM!!! 

 

Ik wens u alvast een fijn weekend, 

Willem-Jan 

 

OR 
Wij zijn met ingang van het nieuwe schooljaar 2017/2018 opzoek naar nieuwe 
leden die de OR willen komen versterken. Lijkt dit je een leuke uitdaging of  

wil je graag wat meer informatie. Neem contact op met 

Mirte van Eerd of via de mail: mamvankessel@hetnet.nl 

 

Gekke haren dag 

Op woensdag 22 februari mag iedereen zijn haren zo gek mogelijk doen of mag een leuke 

pruik opzetten! 

 

Hoedjes dag 

Op donderdag 23 februari mag iedereen een leuk hoedje naar keuze dragen! 

 

Bel 
De bel gaat ‘s morgens en ‘s middags als de school begint en als de pauze is afgelopen. 

Vanaf komende week gaat de bel ook voortaan om 12.00 u. en om 12.15 u. 

 

Nieuws uit de groepen:  
 Groep 1/2  
-Morgenvroeg, vrijdag 10 februari, mogen de leerlingen al in hun kleren voor het 

circusoptreden naar school toe komen. 
-Pompom mag aankomende week mee naar huis met Lorijn en Boet. De week daarna mag 

hij gaan logeren bij Jill en Fleur. 

- We hebben met z’n allen fijn gewerkt aan het thema circus en hebben gelukkig de 

circusdirecteur goed kunnen helpen. Complimenten aan alle kinderen! 

De aankomende week starten we met het thema carnaval. De kinderen maken tijdens de 

weektaak een carnavalswagen van kosteloos materiaal. Mocht u thuis nog kleine, lege 

doosjes hebben, dan mogen deze mee genomen worden naar school.  

Ook mogen de kinderen op school een masker maken. 

- Het zwangerschapsverlof van juf Paula zit er bijna op. Op dinsdag 21 februari komt ze weer 

naar school. Dit betekent dat juffrouw Alissa binnenkort voor de laatste keer in de 

kleutergroepen is. Op woensdag 15 februari neemt groep 1 afscheid en de week daarna op 

20 februari de kinderen van groep 2. We hebben samen met juffrouw Alissa een hele fijne 

tijd gehad en zullen haar gaan missen!  
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- 24 februari vieren we carnaval op school. De kinderen mogen deze dag verkleed naar 

school toe komen. Hierna is het carnavalsvakantie en we wensen jullie allemaal veel plezier! 

 

Groep 3/4 
Classic Express 

Op 16 februari, in de namiddag, gaan we met de klas naar ‘de Classic Express’. 

Dit is een rijdend theater waarbij de kinderen in aanraking komen met klassieke muziek. 

Jonge getalenteerde prijswinnaars van het Prinses Christina Concours nemen hieraan deel. 

Ook de kinderen nemen deel aan een compositie die vooraf in de klas geoefend wordt. 

Zouden de rijdende ouders een zitverhoger kunnen regelen voor voorin de auto? 

We vertrekken om 13.00 u. op school en zullen om 14.15 u. weer terug zijn. 

Alvast bedankt voor het rijden! 

 

Kijkavond 

Op donderdag 23 februari zijn jullie allen van harte welkom op onze kijkavond, van 17u30 tot 

19u. De kinderen zijn trots op hun werkjes en willen dit graag laten zien. 

 

Carnaval optredens in de klas 

De groepjes zijn gevormd. De kinderen mogen samen af spreken om zelf te oefenen met 

elkaar. Wilt u daar een handje mee helpen? Volgende week houden we in de klas 

voorrondes. De kinderen zullen stemmen welke 2 groepjes met Carnaval mogen optreden op 

het podium.  

 

Boekbespreking 

Spannend … maar oh zo knap … de eerste boekbespreking van groep 4. De kinderen uit 

groep 3 luisteren tijdens het fruit eten ook gezellig mee. Intussen zijn de eerste 4 kinderen al 

geweest. Erg knap van Stef, Jade, Casey en Joyce! En we kijken uit naar meer!! 

 

Rode draad 

De komende weken werken we met ‘Studio Poezie’, een lespakket van de rode draad, 

gericht op leesbevordering en mediawijsheid.  

Welk beeld schiet er door je hoofd als je een gedicht leest of voorgelezen krijgt? Wat is film 

en wat heb je allemaal nodig om een film te maken? Dit wordt behandeld in het lespakket. 

 

Musical Annie 

Voor deze musical zijn Lieke, Floor, Isis en Joyce hard aan het oefenen. 

Succes meiden! 

 

Desdemona dance musicalschool uit Budel is hard aan het oefenen voor hun nieuwe show. 

De kinderen ( waaronder verschillende leerlingen van St Joan) zullen op zondag 18 juni 

optreden in de Borgh met hun show van ANNIE!  

Kaartjes voor de show zijn vanaf nu verkrijgbaar in de Borgh. 

Dus heb je interesse om te komen kijken wacht dan niet te lang met het kopen van je 

kaartjes. 

Hopelijk tot dan! 

 

Groep 5 
Classic Express 

16 februari gaan we met onze klas naar de Classic Express. Dit is een rijdend theater waar 

de kinderen in aanraking zullen komen met klassieke muziek. Alvast een bedankje aan de 

ouders die willen rijden. We zijn nog op zoek naar een ouder dus mocht er nog iemand tijd 

hebben om mee te gaan zijn ze van harte welkom. We willen graag om 10.30 u. vertrekken. 

Het duurt tot 11.45 u. en de ouders die rijden zijn van harte welkom om mee naar binnen te 

gaan.  

 

Stagiaire in onze klas 

Na de carnavalsvakantie zal er een stagiaire bij ons in de klas komen. Juf Mariël heeft het 

eerste deel van het schooljaar stagegelopen in groep 1, en komt de rest van het schooljaar 



in onze groep. Ze is een eerstejaars student aan hogeschool de Kempel. Daarvoor heeft ze 

gestudeerd voor onderwijsassistente. We vinden het heel fijn dat ze bij ons in de klas komt 

en wensen haar veel succes! 

 

Voorrondes act carnaval 

Tijdens de carnavalsviering mogen twee groepjes uit elke klas een optreden doen op het 

podium voor de hele school. Een aantal kinderen heeft al aangegeven hieraan deel te willen 

nemen en dus zullen we voorrondes houden in de klas. Thuis zullen de kinderen hier dus 

druk mee bezig zijn om zich voor te bereiden.  

 

Extra lezen thuis 

Elke 2 weken besluiten de kinderen en de juf samen wat er in de nieuwsbrief geschreven 

wordt over onze groep. De kinderen hebben hier vaak goede ideeën voor. Nu kwam een 

leerling met het idee om de ouders eraan te herinneren hoe belangrijk het is dat er thuis 

gelezen wordt. Een heel goed idee natuurlijk! Een aantal kinderen heeft aangegeven thuis 

niet zo vaak te lezen terwijl we op school dit juist wel heel belangrijk vinden. Misschien kunt 

u het er eens over hebben met uw kind, om samen te kijken hoe en wanneer er thuis meer 

gelezen kan worden.    

 

Groep 6/7 
Cito toetsen 

De afgelopen weken stonden in het teken van de Cito-toetsen. Tijdens het toetsen heerste er 

een rustige sfeer en hielden de kinderen rekening met elkaar. Groep 6 zat tijdens de toets 

momenten in het lokaal, waar voorheen de TSO zat en de kinderen van groep 7 (van 6/7 en 

7/8) zaten in het lokaal van groep 6/7. Er is hard gewerkt en we hebben veel mooie 

resultaten voorbij zien komen. 

 

Een nieuw gezicht 

Juf Patricia heeft inmiddels 2 weken in de groep gewerkt. We zijn erg blij met haar komst! Ze 

heeft de kinderen al goed in kaart en weet al goed het 'hoe en wat' van onze groep. 

Hieronder stelt zij zichzelf nog even voor:  

 
Misschien heeft u mij de afgelopen weken al eens ontmoet, anders stel ik mij graag nog even 

voor. Ik ben Patricia Vervetjes, 21 jaar en geboren en getogen in Veldhoven. Vorig 

schooljaar (eind juni) ben ik afgestudeerd aan de Fontys Hogeschool voor Kind en Educatie 

(PABO) in Eindhoven.   

Ik heb bewust gekozen om tijdens de laatste jaren van mijn studie in de bovenbouw stage te 

lopen. Dit omdat de didactiek en dynamiek van de bovenbouw mij erg interesseert. Ik was 

daarom direct enthousiast toen ik te horen kreeg dat ik Mijke mocht gaan vervangen 

gedurende haar zwangerschapsverlof. Wat me de eerste week het meeste is bijgebleven? 

Verjaardag vieren in 't Zurriks heeft veel indruk op me gemaakt.  

Naast alle drukke taken op school, ben ik ook nog een klein aantal uren werkzaam bij de 

Blokker in Veldhoven. Ook besteed ik graag wat tijd aan dansen of zwemmen en ga ik 

regelmatig gezellig Eindhoven in. 

Net als Mijke, zal ik maandagmiddag, woensdag, donderdag en vrijdag aanwezig zijn op St. 

Joan. Stuur gerust een mail: pvervetjes@skozok.nl of loop even binnen, graag tot ziens!  

 

Groep 8 

Prins- en prinsesverkiezing 



Vrijdag 18 februari gaan we kijken wie het leukste optreden op het podium 
verzorgt. Het meisje en de jongen met de meeste stemmen wordt dan 
gekozen als prinses en prins van onze school. Ze mogen dan 3 speciale 
regels invoeren!  En natuurlijk elke dag trakteren op wat lekkers. 
Ouders van groep 8 zijn hierbij van harte uitgenodigd om te komen kijken! We 
laten nog weten hoe laat we starten met de optredens!   

Voorleeswedstrijd 

 
Alle kinderen en leerkrachten gingen dinsdag geschminkt en vol 
goede moed naar de voorleeswedstrijd in Maarheeze. Er was zelfs 
een groot spandoek gemaakt met de yell; “Juul leest mooie 
prachtige zinnen, daarmee hebben we de winst zeker binnen”. 
Als 8e mocht ze voorlezen en het ging hartstikke goed. De zaal 
was muisstil en haar enthousiasme spatte er van af. Na een leuk 
optreden van Jul de Strandjutter kwam de jury op het podium met 
de uitslag. Helaas zat Juul niet bij de eerste drie, wat we eigenlijk 
wel verwacht hadden, want het ging zooooo goed. Maar ja, de jury 
besliste anders en daar had niemand echt moeite mee. Het was 
een leuke en gezellige morgen. Juul, keigoed gedaan en we zijn 
nog steeds hartstikke trots op jou.  
 
Aanmelden voortgezet onderwijs 

Binnenkort staan de aanmeldingsdagen weer voor de deur. 
Hieronder kunt u lezen wanneer en wat u mee moet nemen. Hebt 
u hierover nog vragen dan horen wij die graag. 
 

 Aanmelden LVO Weert 

 
LVO-Weert maakt onderdeel uit van de Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs (LVO). 

LVO-Weert verbindt de Philips van Horne, Het Kwadrant en Het College Weert en 

BRAVO! College Cranendonck 

Ga jij naar een van deze scholen?  Aanmelden kan op maandag 13 en dinsdag 14 maart 

2017 van 19:00 tot 21:00 uur. 

 

Voor het aanmelden zijn de volgende documenten nodig: 

 Een kopie (voor- en achterkant) van een geldig identiteitsbewijs van de leerling óf een 

uittreksel van het bevolkingsregister. 

 Het BSN-nummer van het kind.  

 Het adviesformulier VO van de basisschool 

 

 Aanmelden Were Di 

 

Maandag 6 maart en dinsdag 7 maart 2017 19.00-21.00 uur en 

Woensdag 8 maart 2017 15.30-17.00 uur 

 

Bij inschrijving verzoeken wij u een kopie (voor- én achterkant) van het identiteitsbewijs van 

uw zoon of dochter te overleggen. Ook vragen wij u, indien u in het bezit bent van 

aanvullende informatie of onderzoeken die van belang zijn voor de toelating, een kopie 

hiervan bij de inschrijving mee te nemen (niet zijnde het onderwijskundig rapport, dit wordt 

digitaal door de basisschool aangeleverd). 

 

Indien Were Di uw eerste keus is, moet u het inschrijfformulier van het 

Samenwerkingsverband (RSV) samen met het aanvullende formulier van Were Di ingevuld 

mee nemen op de inschrijfdagen. Het formulier van het Samenwerkingsverband krijgt u van 

de basisschool, het formulier van Were Di kunt u  hier downloaden. 

 

Kennismakingsmiddag nieuwe brugklassers 

Woensdag 21 juni 2017 
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Merendreef 1, Valkenswaard 

 

Pannenkoekdag 

14 maart is het weer zover; de 11e nationale Pannenkoekdag. 

Dit jaar doen we mee met groep 7 en 8. Dat zijn in totaal 35 

leerlingen. Zij mogen elk 2 opa’s en/of oma’s meenemen. Daarom 

krijgt ieder kind 2 uitnodigingen. In totaal kunnen we dan 70 gasten 

verwachten. Het zal beslist een gezellige en lekkere middag 

worden. Het antwoordstrookje voor 24 februari inleveren op school.  
 

 

 

  

  

 Verjaardagen  
 
13 februari  Imke van Bussel       groep 5 
14 februari  Marijn van Maaren   groep 3/4 
15 februari  Sem van der Zwan   groep 5 
17 februari  Ibe Kerkhofs             groep 0/1 
17 februari  Zem Kerkhofs           groep 0/1 
17 februari  Jan Voorwald            groep 3/4 
18 februari  Boet Nagel                groep 2 
21 februari  Isis van Dijk               groep 3/4 
23 februari  Sien Ras                    groep 0/1 

                                  

  

 

Voor vragen en opmerkingen: infostjoan@skozok.nl   

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