
 

 

 Nieuwsbrief Basisschool St. Joan   

   Schooljaar 2016-2017  

  

  
 

Agenda 

  14 t/m 16 maart Rapportgesprekken 

  20 maart Schoolfotograaf 

22 maart Boomfeestdag 

24 maart Nieuwe nieuwsbrief 

  

  

  

Goed om te weten:  
Beste ouder(s)/Verzorgers(s) en kinderen van St Joan  
 

Het carnaval is zowel op St Joan als in Zurrik groots gevierd.  

Een leuke periode om te ervaren. Velen zijn ook lekker even op vakantie geweest en hebben 

ook daarvan kunnen genieten. 

 

Rapporten  

 

De rapporten zijn vandaag met uw kind mee uitgegaan. 

Nog niet helemaal de uitwerking zoals we graag hadden gewild. De mappen zijn er nog niet 

en hier en daar zijn er toch stiekem schoonheidsfoutjes in het rapport ingeslopen. 

Wel kunnen we stellen dat we met de inhoud ervan heel tevreden zijn! 

 

Geboortenieuws 

 

Juffrouw Mijke is op de eerste van deze maand (1 maart) bevallen van een dochter!! 

Pip heet deze lieve nieuwe wereldburger. 

We wensen juf Mijke en Frank heel veel zwangerschapsgeluk. 

In de volgende nieuwsbrief ongetwijfeld een fotootje van deze lieve spruit! 

 

Juf Irma en juf Patricia afwezig 

 

Afgelopen week zijn juf Patricia en juf Irma allebei afwezig geweest. 

Juf Patricia was geveld door griep maar was er gelukkig vandaag weer. 

(dank je wel Juf Nicol voor het bijspringen) 

 

Juf Irma was helaas afwezig omdat haar schoonmoeder plotseling is overleden. 

Vreugde en Verdriet liggen ook in deze nieuwsbrief dan ook weer heel dicht bij elkaar. 

Maandag zal juf Irma ook nog niet op school aanwezig zijn. 

We wensen haar en haar familie alle sterkte toe. 

Met vriendelijke groet,  

 Willem-Jan van Hest 

  
  
  



 
Juf Mijke is op 1 maart 2017 moeder geworden van een gezonde dochter met de leuke 

naam Pip. Ze maken het alle drie goed en ze zal Pip binnenkort zeker komen laten zien. 

Heel veel geluk samen. 

 

 

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

Jonas en Floor Verhees.  

- Zoals we eerder gemeld hebben in de vorige nieuwsbrief starten we maandag met het 

thema: Lente. 

De opening wordt maandag verzorgd door Frans van de Pas, een verhalenverteller. 

Van 10:35 tot 11:10 uur gaat hij in de speelzaal interactief vertellen over de natuur in 

groep 1 en van 11:20 tot 11:35 uur vertelt hij aan groep 2. 

- We hebben al bloemen en vazen gekregen voor de speelhoek van groep 2, maar in 

groep 1 hebben we nog spullen nodig om een bloemenwinkel te maken. Wie nog 

(kunst)bloemen of stevige vazen heeft mag deze (voorzien van naam) meebrengen. 

- De weektaak van komende week is het knutselen van lentebloemen en de week daarna 

gaan we bloemen vouwen voor op het raam. 

- De kinderen van groep 2 hebben hun rode mapje mee naar huis mogen nemen. Dit 

mapje willen we maandag graag weer terug op school hebben, de rapporten mogen de 

kinderen houden. De werkboeken van groep 1 en 2 hebben we graag de komende week 

weer terug.  

- Vanaf maandag mogen de kinderen spullen meenemen met de beginletter L.  

 

Groep 3/4 
Rapporten en oudergesprekken 

Vandaag zijn de eerste, nieuwe rapporten meegegaan naar huis. Spannend hoor! 

De rapportmappen zijn helaas nog niet binnen! De rapporten zijn dus, voor deze keer, 

meegegeven in een plastic insteekhoesje. In dit hoesje vindt u ook de uitnodiging voor het 

oudergesprek en een leeswijzer voor het lezen van het rapport en de grafieken. 

 

Veel plezier met het bekijken van de resultaten en tot volgende week! 



 

Nieuwe plek in de klas 

Na de vakantie hebben we allemaal een ander plekje gekregen. We zitten nu in groepjes en 

dat is op het momenten erg gezellig.  

 

Rekenen groep 4 

Deze week is groep 4 begonnen met het automatiseren van de tafeltjes. De juffen hebben 

gehoord dat er al veel kinderen zijn die goed geoefend hebben! Heel goed jongens en 

meisjes! Een aantal kinderen hebben al een sticker mogen plakken bij het tafeltje dat zij 

goed en snel op konden noemen bij de juffen. 

Ook hebben de kinderen van groep 4 deze week geleerd om hoedjes te vouwen bij rekenen. 

Hier zijn zij erg trots op! 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuw thema 

We starten a.s. maandag met een nieuw thema. Dit thema heet : Wie ben ik. 

De opening wordt maandag verzorgd door Frans van de Pas, een verhalenverteller. 

Vervolgens gaan we op zoek naar onze eigen talenten. 

De kinderen hebben hier al een beginnetje mee gemaakt. 

Ook krijgen we de komende weken een workshop van Juf Anne. Ze leert ons om goed te 

kijken naar onszelf en geeft ons trucjes om nog mooier te kunnen tekenen. Ook mogen we in 

haar atelier gaan schilderen. Dit gaan we doen in 2 groepen. Een groep gaat op donderdag 

23 maart en één groep op donderdag 30 maart. We vertrekken om 12.45 u op school en 

rijden dan naar Maarheeze. Om 14.30 u worden we weer graag opgehaald in de Smits van 

Oyenlaan. Ouders die willen rijden kunnen zich opgeven bij de juffen. 

 

Omdat we werken over onze talenten zijn we benieuwd of er ouders, opa’s of oma’s zijn die 

ook graag over hun talent willen vertellen.  

U mag dit dan doorgeven aan een van de juffen. 

 

 

Groep 5 

Rapporten 

Vandaag hebben de kinderen de nieuwe rapporten meegekregen. Ze zien er wel anders uit, 

zeg! De juf heeft aan de kinderen gevraagd 1 ding uit te kiezen uit het rapport waar de 

aankomende periode extra aandacht aan besteed gaat worden. Hier wil de juf het graag bij 

het oudergesprek over hebben. 

 

Vlinders in je buik 
Vlinders in je buik is het nieuwe thema bij topondernemers. Volgende week starten we met 
dit nieuwe thema waarin o.a. de volgende onderwerpen aan bod zullen komen; verkering, 
vlinders, rupsen, magnetisme, zwangerschap en de spijsvertering.  
Leuke en verschillende onderwerpen die de kinderen gaan uitdiepen en onderzoeken. Ook 
gaan we met groep 5 t/m 8 naar Klein Costa Rica in Someren. Hier bevindt zich o.a. een 
tropische tuin met veel vlinders, reptielen, vogels, vissen en schildpadden. Het is mede door 
de temperatuur alsof je echt in de tropen bent. We kijken ernaar uit om er heen te gaan. 
Definitieve datum is nog niet bekend.  
 
Juf Mariël 
Deze week is juf Mariël begonnen in groep 5. Wat was haar eerste dag meteen fijn. Ze heeft 
een quiz gegeven met allerlei vragen over haarzelf en wij mochten raden wat bij de juf paste. 
Soms hadden we het goed, maar soms ook helemaal niet. We wensen de nieuwe juf veel 
succes in groep 5! 
 
Vervanger 



Juf Imke is dit schooljaar bezig met de bevoegdheid bewegingsonderwijs. Hiervoor moet ze 
een aantal gymlessen geven in andere groepen en aanvullende opdrachten doen. Hierdoor 
kan het soms zijn dat een andere meester of juf een uurtje in de groep zal zijn. Ook juf Alissa 
(zij heeft vervangen in groep 1/2 voor juffrouw Paula) komt 3 dagen in onze groep zodat juf 
Imke tijd heeft aan haar opdrachten te werken. Juf Imke is dan wel op school, maar niet in de 
klas. Mochten ouders hier nog vragen over hebben, mogen die altijd gemaild worden.  
 

Groep 6/7 
Rapporten 

Ook de kinderen van groep 6 en 7 hebben vandaag hun 1e rapport mogen ontvangen. De 

kinderen hebben er hard voor gewerkt. Wij zijn ontzettend trots op alle mooie resultaten! 

Groep 6 heeft het rapport gekregen bij Meester Mark en groep 7 heeft dit gedaan met Juf 

Patricia. Natuurlijk praten wij graag verder over het rapport tijdens de gesprekken op 14 en 

16 maart.  

 

Vlinders in je buik 
Vlinders in je buik is het nieuwe thema bij topondernemers. Volgende week starten we met 
dit nieuwe thema waarin o.a. de volgende onderwerpen aan bod zullen komen; verkering, 
vlinders, rupsen, magnetisme, zwangerschap en de spijsvertering.  
Leuke en verschillende onderwerpen die de kinderen gaan uitdiepen en onderzoeken. Ook 
gaan we met groep 5 t/m 8 naar Klein Costa Rica in Someren. Hier bevindt zich o.a. een 
tropische tuin met veel vlinders, reptielen, vogels, vissen en schildpadden. Het is mede door 
de temperatuur alsof je echt in de tropen bent. We kijken ernaar uit om er heen te gaan. 
Definitieve datum is nog niet bekend. 
 
Druk in de weer voor verkeer.. 
De komende weken zal verkeer wat vaker op het lesrooster gaan verschijnen voor groep 7. 
Het zou namelijk fijn zijn om met veel zelfvertrouwen het landelijk theoretisch 
verkeersexamen te maken op 6 april. We hebben nog een aantal lessen uit de methode op 
de planning staan en we gaan ook verkeersexamens oefenen van de vorige jaren.  
Thuis kan er ook geoefend worden! Veilig Verkeer Nederland (VVN) heeft een oefensite met 
een aantal oefeningen; http://examen.vvn.nl/. Ook heeft VVN een Verkeersapp uitgebracht, 
die is te downloaden op Android en IOS.  
De route voor het praktijkdeel van het verkeersexamen is al uitgezet in Maarheeze. De route 
start bij de brandweerkazerne en is aangegeven met pijlen.  
 
Boomfeestdag groep 7 
Woensdag 22 maart is het nationale boomfeestdag. Groep 7 mag dan naar Gastel om in het 
bos bomen te gaan planten onder leiding van het IVN en de gemeente. Hiervoor zoeken wij 
2 ouders die het leuk vinden om mee te gaan fietsen (als het weer het toelaat). Verder 
informatie over de organisatie van die dag volgt volgende week.  
 

Groep 7/8 
Rapporten 
Vandaag hebben de kinderen hun 1e rapport van dit schooljaar meegekregen. Ook zijn er de 
vaardigheidsscores bijgevoegd. Om een en ander duidelijk te 
maken hebben we er een begeleidende schrijven bijgedaan. 
Tijdens het rapportgesprek zal dit zeker ter sprake komen. 
Bij groep 8 zit er ook nog het Onderwijskundig Rapport bij, een 
brief over het aanmelden bij het voortgezet onderwijs (regio Budel 
en Weert) en een infoboekje over de cito toetsen in april. 
Voor groep 8 zijn er geen gesprekken ingepland, maar als daar 
toch behoefte naar is, plannen we in overleg een gesprekje in.  
 
Vlinders in je buik 

http://examen.vvn.nl/
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Vlinders in je buik is het nieuwe thema bij wereld oriëntatie. 
Volgende week starten we met dit nieuwe thema waarin o.a. 
de volgende onderwerpen aan bod zullen komen; 
Aids, ik hou van jou, de weg die het eten volgt, dieren 
versieren (voortplanting bij verschillende diersoorten), 
trouwcultuur en Help, ik verander.   
Leuke en verschillende onderwerpen die de kinderen gaan 
uitdiepen en onderzoeken. Ook gaan 
we met groep 5 t/m 8 naar Klein Costa 
Rica in Someren. Hier bevindt zich o.a. 
een tropische tuin met veel vlinders, 

reptielen, vogels, vissen en schildpadden. Het is mede door de 
temperatuur alsof je echt in de tropen bent. We kijken ernaar uit om 
er heen te gaan. Definitieve datum is nog niet bekend.  
 

Schoolfotograaf 

Maandag 20 maart komt de schoolfotograaf weer om mooie foto’s van 

de kinderen te maken.  

 

 

 

 

 

Pannenkoek-dag  

Vrijdag 24 maart is het weer pannenkoek-dag. Dan gaan alle kinderen van groep 7 en 8 

pannenkoeken bakken voor vnl. opa’s en oma’s.  

Nog niet alle kinderen hebben een of twee personen opgegeven, 

vandaag via de mail kan het nog. 

Om 10.00 uur gaan de OR leden naar Den Donck en gaan alles 

klaar zetten. Om 10.30 uur komen alle kinderen en hulpouders en 

beginnen met bakken. Om 12.00 uur begint de lunch en rond de 

klok van 14.00 uur zal alles opgeruimd zijn en gaan de kinderen 

naar huis.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 Verjaardagen  
 

11 maart Nikki Hakkenberg   groep0/1 
16 maart Daan Compen        groep7/8 
16 maart Gijs Rooijakkers     groep3/4 
21 maart Jay Aarts                groep2 
21 maart Jill Aarts                 groep2                             

  

 

Voor vragen en opmerkingen: infostjoan@skozok.nl   

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

 

 

* 20 mrt  komt de schoolfotograaf:         
- Willen alle ouders ervoor zorgen dat de kinderen het eerste uur op school zijn i.v.m het 

maken van de  
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klassenfoto’s.                                                                                                                              

                                                                                                                  

 - Voor de Portretfoto wordt een lichtgrijze betonlook achtergrond 

gebruikt.                                                         

- Klassenfoto's worden buiten gemaakt mits het weer dit 

toelaat.                                                                                                                                        

                                                                       

- Dit jaar is het mogelijk om tussen 11:50 en 12:00 een broertjes/zusjes foto te laten maken 

indien uw kind nog niet op de basisschool zit. Deze foto's worden gemaakt in de 

speelzaal.                                                 

- Peuters die deze dag op school zijn worden opgehaald voor de broer/zus 

foto                                                    

- Foto's zijn vanaf dit jaar digitaal te bestellen. Eind maart krijgen de kinderen hun inlogcode 

mee naar 

huis                                                                                                                                             

                                                                                 

Persbericht 
Kleding- en Speelgoedbeurs bij De Pracht 

Op zaterdag 25 maart van 11.00 tot 13.00 uur is er in De Pracht een gratis toegankelijke 

kinderkledingbeurs en speelgoedbeurs. Iedereen die nog goede, eigentijdse kleding heeft, 

mag deze vrijdagavond komen inleveren. Bij voorkeur zomerkleding voor baby’s en 

kinderen, vanaf maat 74 t/m maat S. Voor slechts 1 euro kunt u een deelnameformulier 

ophalen. Naast kleding is ook speelgoed in goede staat welkom, evenals boeken, fietsen, 

bolderkarren, schaatsen et cetera. Deelnemers ontvangen 75% van de opbrengst van de 

eigen goederen, die verkocht worden tijdens de beurs. De beursorganisatie regelt de 

verkoop. 

Inschrijven kan vanaf 13 maart via een formulier bij De Pracht (De Pracht 2, Aalst-Waalre) of 

via email (depracht@depracht.nl). Meer informatie is te vinden op de website 

(http://depracht.nl/activiteiten/beurzen-markten/kledingbeurzen). 

 

Contactpersoon voor de beurs is Ingrid van Dongen, e-mail ingrid.vandongen@hotmail.com.  

 

Bedplassen, daar wil je toch vanaf! 

Informatieavond GGD 

 

's Ochtends of 's nachts natte lakens, niet durven logeren bij vriendjes, de vakantie of 

een schoolkamp dat in het water belandt. Daar wil je toch vanaf, als kind én als ouder! 

Daarom organiseert de GGD Brabant-Zuidoost op dinsdag 4 april een informatieavond 

voor ouders van kinderen die regelmatig in bed plassen.  

 

Zindelijk worden is een leer- en rijpingsproces, dat bij ieder kind in zijn eigen tempo 

plaatsvindt. De meeste kinderen zijn tussen twee en vijf jaar zindelijk. Ongeveer 

honderdduizend kinderen in Nederland plassen nog in bed. Deze kinderen doen dit niet met 

opzet. Ze vinden het zelf meestal verschrikkelijk en schamen zich ervoor. Heel vaak is een 

kind moeilijk wakker te krijgen.  

Bedplassen is een onbewust verkeerd aangeleerde gewoonte, die u samen met uw kind kunt 

veranderen. 

 

De GGD Brabant-Zuidoost organiseert in samenwerking met gastsprekers van 

gespecialiseerde ziekenhuispoli’s informatieavonden over bedplassen. Op deze avond krijgt 

http://depracht.nl/activiteiten/beurzen-markten/kledingbeurzen
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u achtergrondinformatie over dit probleem. Ook bespreken zij uitgebreid de verschillende 

manieren en praktische tips om het bedplassen aan te pakken.  

 

U bent van harte welkom op dinsdag 4 april in het Elkerliek ziekenhuis in Helmond. Vanaf 

19.45 uur is de inloop en om 20.00 uur start de avond, die tot ongeveer 22.00 uur duurt. De 

kosten voor deze avond, inclusief het informatiemateriaal, zijn 3 euro. 

 

Aanmelden 

Wilt u de informatieavond bijwonen? Meld u dan aan via de website van de GGD Brabant-

Zuidoost www.ggdbzo.nl. Hier vindt u ook meer informatie over bedplassen. Voor vragen 

kunt u terecht bij de sector Jeugdgezondheidszorg van de GGD Brabant-Zuidoost via 

telefoonnummer 088 0031 422. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 


