
 

 

 Nieuwsbrief Basisschool St. Joan   

   Schooljaar 2016-2017  

  

  
 

Agenda 

  7 maart Drugsvoorlichting ouders groep 8 19.30 – 21.00 uur 

10 maart Eerste rapport 

10 maart Nieuwe nieuwsbrief 

  

  

  

  

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

Carnaval staat voor de deur en als iemand die eigenlijk alleen het Caribische Carnaval kent, 

zie en proef ik dat er komende dagen wel iets groots te wachten staat in Zurrik.   

De afgelopen week hebben we al kunnen genieten van de prins en prinses verkiezing op 

school en de extra carnaval regels worden goed toegepast. 

 

Helaas heb ik afgelopen week ook wat minder leuk nieuws moeten verspreiden, namelijk dat 

de rapporten een vertraging hebben opgelopen. Jammer dat we het een paar dagen hebben 

moeten uitstellen, maar bij het zoeken naar de juiste oplossing hebben we voor deze 

oplossing gekozen.  Natuurlijk zullen we in de evaluatie meenemen het verloop van het 

maken van het nieuwe rapport. Maar ook het tijdstip van uitgaan van de rapporten (2x per 

jaar) heeft onze aandacht. Hier heb ik ook al met enkele ouders over gesproken. Ook dit zal 

meegenomen worden in de evaluatie van de rapporten. 

De rapporten zullen 10 maart met de leerlingen meegaan. De rapportgesprekken zullen in de 

week erna 13-17 maart plaatsvinden. Een briefje waarop u kunt aangeven wanneer u op 

gesprek wenst te komen volgt nog. 

 

Ik wens u allen een heel feestelijke vakantie toe en tot 6 maart! 

 

Alaaf, Willem-Jan van Hest 

 

“Ik ben ook een held!”  

‘Het is goed als iemand op straat ligt en je weet hoe je iemand kan helpen’. Kinderen willen 
helden zijn en kunnen helden zijn. Met een Diploma Jeugd Eerste Hulp zijn ze in staat een 
heldendaad te verrichten.  
Daarom willen wij ook dit jaar de leerlingen van groep 8 een Jeugd EHBO cursus laten 
volgen. Het team wat dit vorig jaar gedaan heeft, wil zich hier weer hard voor maken, maar 
we zijn op zoek naar aanvulling. Het is handig als je in het bezit bent van een EHBO diploma 
of ervaring in de gezondheidszorg. Wil je graag meer weten? Neem contact op met Mirte van 
Eerd of Toine Klarenbeek toine_1975@hotmail.com 

 
Schoolfotograaf 
Maandag 20 maart komt de schoolfotograaf weer. 
Vriendelijk verzoek aan alle ouders ervoor te zorgen 

dat alle kinderen het eerste uur aanwezig zijn op school i.v.m 
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maken van de klassenfoto's.  

 

Nieuws uit de groepen:  
  
Groep 1/2  
- De circusvoorstelling was enorm geslaagd. De kinderen hebben tijdens dit thema zo 

goed geoefend dat ze echt hele knappe dingen konden laten zien.  

Mede dankzij de hulp van de ouders, met name de mama’s van Boet, Joos en Sien die 

alle kinderen zo mooi geschminkt hebben, werd het een groot succes. Dank je wel voor 

de hulp en belangstelling.  

- Pompom gaat na de vakantie mee naar huis met Jill en Pim. De week daarna mag hij 

logeren bij Bas en Bieke.  

- We starten met een witte week waarbij de kinderen extra tijd hebben om met 

ontwikkelingsmateriaal te werken. 

- De week daarna starten we met het thema lente. We gaan met de kinderen een 

bloemenwinkel maken van de speelhoek. De eerste weektaak is een bloem knutselen. 

De kinderen mogen kunstbloemen meebrengen om te verkopen in de bloemenwinkel.  

   

Groep 3/4 
- Wat hebben we genoten van de voorstelling in de rijdende concertzaal in Budel-Schoot. 

      De kinderen zaten aandachtig te kijken en luisteren en mochten ook meedoen. 

      We hebben er samen een verslag over geschreven. Dank aan de rijdende mensen. 

- Alle kinderen van groep 4 hebben hun boekbespreking gehouden. Een beetje spannend 

voor de eerste keer maar ze hebben het allemaal super gedaan. 

- Groep 3 is gestart met het aan elkaar schrijven.  

- We hebben een aantal optredens voor carnaval in de klas gezien. De kinderen mochten 

kiezen welke 2 groepen er op vrijdag op het grote podium mochten optreden. 

      Er is gekozen voor : "Ik heb hele grote bloemkolen" van Jan, Stef en Casper                  

      en "De Alpenzusjes" van Floor, Joyce en Isis.   

- We hebben voor de vakantie samen de film "Annie" gekeken. Dit was een van de 

schoolregels die de prins en prinses van St. Joan bedacht hadden. Super leuk! 

- Tijdens het project van de rode draad zijn we bezig geweest rondom "film". In kleine 

groepjes bedachten we een film. Deze creaties zijn te bewonderen in de gang! 

- We vonden het erg fijn dat er zoveel ouders en andere belangstellenden waren tijdens de 

kijkavond. Zo konden de kinderen laten zien waar ze trots op waren en hoe fijn ze 

gewerkt hadden.  

- Na de vakantie zullen de kinderen allemaal weer een nieuw plekje krijgen in de klas. We 

gaan in groepjes zitten … spannend hoor! 

- We wensen iedereen een hele fijne carnavalsvakantie toe! ALAAFFFFF 

                 

Groep 5 

Carnaval 

Wat was het een geweldige ochtend! Deze week hebben we al een aantal hele gekke 

kapsels en mooie hoeden gezien, en vandaag was de geweldige carnavalsviering. Heel leuk 

hoe we allemaal samen de carnaval goed begonnen zijn. Frederique, Jip en Renske hebben 

een heel gaaf turndansje gedaan en ook Fem, Mijs en Britt hebben een leuke dans 

opgevoerd. Goed gedaan meiden!  

 

Classic Express 

Vorige week zijn we op bezoek geweest in de bus van de classic express. De kinderen 

hebben van alles geleerd over klassieke muziek en het bespelen van een instrument. Ook 

hebben zij met de muzikanten een ritme gespeeld. Het was een hele leuke ochtend.  

 



Groep 6/7 
Carnaval 

Deze week konden we alvast lekker in de stemming 

komen voor carnaval! Maandag is in de klas besloten wie 

onze klas gaat vertegenwoordigen tijdens de 

carnavalsoptredens.. Fem, Pien en Daantje hebben een 

eigen mix gemaakt en Neeltje en Romy gaan Kontebonke 

op muziek van de Alpenzusjes.  

 

 

De kinderen zijn ontzettend creatief geweest met gekke 

harendag en hoedjesdag! We hebben daarom een 

verkiezing gehouden wie de gekste haren had en de 

leukste hoed. De kinderen vonden dat Billie en Tom de 

gekste haren hadden en Sjors en Billie hadden de 

leukste hoed. Toch mag gezegd worden dat iedereen er 

flink werk van heeft gemaakt en het resultaat is dan ook 

super!  

 

 

Op naar het verkeersexamen 

De cito toetsen zijn weer afgenomen. We kunnen ons nu ook weer op andere dingen gaan 

richten zoals het verkeersexamen! Gelukkig is het theorie examen pas in april dus we 

hebben nog voldoende tijd om te oefenen. In de klas zijn we al begonnen met de 

'verkeersquiz', dit is een wedstrijdje tussen de jongens en de meisjes. De kinderen moeten 

de juiste betekenis geven aan een verkeersbord en kunnen zo punten verdienen. Na ieder 

rondje wordt er een winnaar bekend gemaakt. De jongens staan nu met 2-0 voor op de 

meiden. De kinderen kunnen nu nog hulp inschakelen van hun klasgenoten als ze het niet 

weten maar het wordt strenger! Ook zal er na de vakantie (vooral bij groep 7) regelmatig 

verkeerskwartet en verkeersmemory op de weektaak komen om ze klaar te stomen voor het 

echte examen.  

 

Groep 7/8 
Drugsvoorlichting 

De kans is groot dat uw kind de komende 
jaren op een of andere manier met drugs in 
aanraking komt. Hoe stevig staan onze 
kinderen in hun schoenen om daar van af te 
blijven. Wat kan ik als ouder doen? Al dit 
soort zaken zullen zeker aan de orde komen 
tijdens de drugsvoorlichting op dinsdag 
7maart. U ontvangt ook een uitgebreide 
uitnodiging.  
Geef u op en laat u informeren en inlichten 

over wat u als ouder kunt doen. De avond 

begint om 19.30 op school en zal ongeveer 2 uur duren.  

Rapporten 
 

Vrijdag na de vakantie gaan de rapporten mee naar huis. De week erop 

zijn de rapportgesprekken. Voor de leerlingen van groep 7 worden op 

dinsdag 14 maart en donderdag 16 maart gesprekken ingepland. 

Omdat er pas geleden gesprekken met de ouders en leerlingen van 

groep 8 gevoerd zijn, wordt alleen een gesprek gepland als daar 

behoefte voor is van uw of onze kant. We zijn altijd bereid om informatie 

en/of uitleg te geven omtrent het rapport. 
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 Verjaardagen  
 

1 maart  Ravi de Laat              groep 3/4 
4 maart  Lars Groenen            groep 6/7 
7 maart  Fleur van der Putten  groep 2 
7 maart  Renzo Verhoeven      groep 7/8                             

  

 

Voor vragen en opmerkingen: infostjoan@skozok.nl   

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

 

 

 

 

 
 

  
                                        

  


