
 

 

 Nieuwsbrief Basisschool St. Joan   

   Schooljaar 2016-2017  

  

  
 

Agenda 

27 maart   8.30 u.-12.00 u. Gastspreker Frank de Haas over de Bank groep 

6/7/8 

30 maart   12.45 u.-14.30 u. Helft van groep ¾ naar atelier in Maarheeze 

31 maart 11.30 u.-12.15 u. maandafsluiting groep 5 

6 april Theoretisch verkeersexamen 

7 april Nieuwe nieuwsbrief 

  

  

Goed om te weten:  
Beste ouders en/of verzorgers en leerlingen van St Joan,  

 

Sinds begin januari is Meester Mark Madou bij ons op St Joan werkzaam. 

Meester Mark is bij ons aangesteld als tijdelijke versterking en met name ingezet in de 

bovenbouw (groep 6,7 en 8). Direct vanaf de start in januari wisten we dat dit tot eind maart 

zou zijn.  

Natuurlijk heb ik geprobeerd om deze ondersteuning te continueren om zo (de inmiddels 

vertrouwde) werkwijze voort te kunnen zetten. 

 

Deze week heb ik van het bestuur daar antwoord op ontvangen en het bestuur is met mij van 

mening dat deze ondersteuning tot eind van het schooljaar voortgezet mag worden. U zult 

begrijpen dat wij daar in het belang van de kinderen en de rust op school heel blij mee zijn. 

 

Vanochtend vond ik dit papier op mijn bureau, dus ik denk dat ik hier een heleboel leerlingen 

blij mee kan maken. 

Ik had de leerlingen toegezegd dat ik ze dit persoonlijk in de klas zou meedelen, maar mijn 

aanwezigheid was deze week op veel momenten elders gewenst. Dus alle eer aan u om ze 

met dit nieuws te verblijden. 

 
 

 

  
  
  



Verder heeft u waarschijnlijk in uw mailbox al een uitnodiging ontvangen voor de  

tevredenheidspeiling vanuit SKOZOK die wordt afgenomen. 

U kunt deze digitaal invullen en ik zou het zeer op prijs stellen wanneer u hieraan wil 

meewerken. St Joan kan alle respons van ouders goed gebruiken. De resultaten kunnen we 

dan weer gebruiken om bepaalde zaken aan te pakken, onze aandacht op te richten of een 

andere prioriteit te geven. Daarnaast is het altijd goed om te horen in hoeverre u tevreden 

bent. 

 

In dezelfde context wil ik uw aandacht vragen voor het volgende. 

Eind vorige week heb ik van waarschijnlijk een ouders en/of verzorger een 'vervelende' mail 

gekregen betreffende de overblijf, echter anoniem. Nu mag van mij iedereen iets vinden over 

iets echter met anonieme mails doe ik weinig. Dus bij deze het verzoek aan deze persoon 

(mocht deze uit de oudergroep komen) om met mij contact op te nemen.  

 

In de bovenbouw zal komende week tevens een enquête plaatsvinden door een student van 

de Universiteit van Utrecht. De enquête wordt afgenomen bij de leerlingen van groep 5 tot en 

met 8 en zal anoniem worden afgenomen en worden verwerkt. (zie begeleidend schrijven). 

 

Tot slot,  

In de school heeft u wellicht nieuwe bibliotheek boeken zien staan. 

Dit is vanuit de bibliotheek geregeld. De bibliotheek moet krimpen en dus sluiten er 

bibliotheken. 

Echter in samenwerking met de scholen is de bibliotheek op School ook nu bij St Joan 

geïntroduceerd . 

Sint Joan heeft ongeveer 750 jeugdboeken op verschillende niveau’s gekregen, kasten, 

bakken, een leesbank en krijgt een eigen uitleensysteem. 

Daarnaast is er per groep een medewerker van de bibliotheek die voor 1,5 uur per week aan 

onze school is verbonden. Zij zal zich met name bezighouden in de groepen met 

leesbevordering. 

Tevens zijn we nog op zoek naar één of meerdere personen die het uitleensysteem van de 

bibliotheek willen gaan beheren. Op school krijgen alle kinderen een pasje en er komt een 

uitleen computer. 

De eventuele vrijwilligers krijgen hiervoor nog speciale instructie. Bent u zelf een of meerdere 

delen van de week in de gelegenheid om hier structureel tijd voor beschikbaar te hebben of 

kent u iemand. 

Dan zouden we graag met u in contact komen zodat we de enige bibliotheek in Soerendonk 

voor kinderen een vliegende start kunnen geven. Een voorwaarde is wel dat dit structureel is 

en u affiniteit heeft met kinderen.  

 

Verder wens ik u een goed weekend, 

Met vriendelijke groet,  

Willem-Jan van Hest 

 

Praktijkexamen verkeer is woensdag 17 mei.  Ouders kunnen met kinderen de route vooraf 

fietsen door de bordjes van de route te volgen. De fietskeuring voor groep 7 is 10 mei.  

Nieuws uit de groepen:  
  
Groep 1/2 
- Pompom mag volgende week logeren bij Sep en Fiona. De week daarna mag hij met 

Bart en Joos mee naar huis. 

- De kinderen zijn volop aan  het spelen in de bloemenwinkel. We hebben volop bloemen, 

planten en vazen om te verkopen. Dank jullie wel voor het meebrengen van de spullen.  

- Volgende week gaan de kinderen lente puzzels en rubriceerpuzzels (lente/zomer) maken 

of lentewoorden na stempelen en/of schrijven als weektaak. 

- De week daarna maken de kinderen een paasmandje. 



- Vrijdag 31 maart gaan we op excursie bij bloemist Rutten in Budel. Hiervoor hebben we 

chauffeurs nodig die ons kunnen brengen en halen. Als het mogelijk is om twee keer te 

rijden horen we dat ook graag. Groep 1 vertrekt om half 9 en wordt om 9.45 weer terug 

gebracht. Groep 2 vertrekt om 10 uur en gaan om 11.15 uur weer terug naar school. 

Ouders mogen natuurlijk ook de kinderen begeleiden in de bloemenwinkel. De 

intekenlijst hangt onder de gymlijst op het raam naast groep 1. We proberen op tijd terug 

te zijn voor de maandafsluiting van groep 5.  

 

 Groep 3/4  
Na de start van het thema “wie ben ik” zijn we verder gegaan met het onderzoeken van wie 

ben ik? 

Met “topondernemers” zijn we afgelopen week ingegaan op onze zintuigen. Daarnaast gaan 

we inzoomen op onze talenten. 

De kinderen hebben verteld over welke talenten ze beschikken. 

In de komende periode gaan ze in groepjes een presentatie houden over hun talent. Er is per 

groepje gekozen voor o.a.: zwemmen, tekenen, karate, dansen, fietsen, voor dieren zorgen, 

voetbal en in de tuin werken.  

Ook in de klas staat elke dag een kind in de spotlights. 

Er worden dan positieve eigenschappen benoemd van het kind door klasgenootjes. Aan het 

einde van de dag krijgt het kind het werkje mee. Ze mogen er thuis een mooi plekje voor 

zoeken.  

We hebben een workshop gehad van Anne die ons een tekenles gegeven heeft. Vervolgens 

mogen we in groepjes aan de slag in haar atelier in Maarheeze. We gaan daar tekenen en 

schilderen. Wat het precies wordt verklappen we nog niet….Op een zondag in mei wordt dit 

allemaal duidelijk. Er is voldoende vervoer. We vertrekken om 12.45 u. op school en worden 

graag om 14.30 u. weer opgehaald in Maarheeze aan de Smits van Oyenlaan (naast bakker 

Rooijmans) 

 

 

 

 

Groep 5 

 

Zit met pit 

Afgelopen maanden hebben we met de hele groep het traject ‘zit met pit’ doorlopen. We 

hebben allerlei zaken geleerd en hier zelfs een diploma voor gekregen. Ook stonden we met 

onze diploma’s in de krant. We willen Mirjam bedanken voor de super interessante lessen!  

 

Maandafsluiting 

Aanstaande vrijdag (31 maart) is onze maandafsluiting! We zijn druk bezig met allerlei 

presentaties, toneelstukjes en liedjes. Om 11.30 u. bent u allemaal van harte welkom om te 

komen luisteren naar wat wij hebben geleerd en gedaan de laatste maanden.  

 

Vervanger 

Aanstaande maandag zal juf Alissa in de klas zijn. We wensen haar veel succes maar de 

kinderen zullen haar vast fijn helpen.  

 

Verjaardag juf Imke 

Wat hebben de kinderen hun best gedaan om de juf een fijne dag te bezorgen. Ze begonnen 

om half 9 spontaan met zingen, hadden ontzettend veel tekeningen en werkjes gemaakt en 

hebben heel de dag super goed geluisterd. Wat was het een fijne dag, zeg! Dank jullie wel 

allemaal!  

 

 



Groep 6/7 
Nationale boomfeestdag 

Afgelopen woensdag is groep 7 naar de nationale 

boomfeestdag geweest in het bos in Gastel. Er waren ook 

verschillende activiteiten te doen. 

 

Bomen planten 

We mochten ook zelf bomen gaan planten eerst kregen 

we uitleg, en toen mochten we beginnen. De gaten 

hadden ze al gemaakt en de boompjes stonden er in, je 

werkte in tweetallen de ene moest het boompje vast 

houden en de andere moest er zand bij gooien met een 

schop. 

 

Spelletjes  

Na het boom planten gingen we nog spelletjes doen in groepjes. Het 1e spelletje was een 

soort van mikado met takken: je moest een tak pakken en de andere takken mochten niet 

bewegen, als het niet bewoog dan mocht je nog 1 keer. Het 2e spelletje was met 2 lange 

stokken, daar moest de andere dennenappels op zetten en dan moest je heen en weer 

lopen. Dan moest je tegen het andere team spelen. En wie de meeste dennenappels heen 

en weer heeft gebracht die is gewonnen. Het 3e spel was: het spiegelspel: dan moest je een 

spiegel onder je kin houden en daarop kijken dan moest je degene voor jou volgen. 

En het laatste spel was: dan had je 3 keuzes en werd er een vraag gesteld dan moest je a, b 

of c kiezen en wie het goed had kreeg een blaadje. 

Geschreven door: Janou en Luuke 

 

Theoretisch verkeersexamen 

Wij willen (nogmaals) iedereen er op wijzen dat op donderdag 6 april het theoretisch 

verkeersexamen gaat plaatsvinden. De afgelopen weken zijn we in de klas al extra bezig 

geweest met verkeer. De komende weken gaan we vooral oude verkeersexamens oefenen 

zodat ook de vraagstelling bij de kinderen bekend gaat zijn. Thuis kunnen de kinderen ook 

oefenen, vooral verkeersborden en voorrangsregels zijn erg belangrijk. Op 

http://examen.vvn.nl/ staat meer informatie en oefenmateriaal voor het examen. Kinderen die 

dat willen, kunnen ook van de juf of meester extra materiaal krijgen om te oefenen.  

 

 

 

Groep 6/7/8 
De week van het geld. 
In het kader van de week van het 
geld komt a.s. maandag Frank de 
Haas bij ons op bezoek. Hij komt ons 
van alles vertellen over geld uitgeven, 
geld verdienen, keuzes maken en 
sparen. De boodschap die hier achter 
ligt is; Goed omgaan met geld maakt 
gelukkiger! 
Van 9.15 uur tot 10.15 u. is groep 6/7 
aan de beurt en na de pauze groep 
7/8.   

 

Groep 7/8 
Werken aan aandachtspunten 

http://examen.vvn.nl/


Nu alle gesprekken achter de rug zijn en de balans is opgemaakt 

gaan we bij de kinderen van groep 7 insteken op hun persoonlijke 

aandachtpunten. Indien nodig houden wij u op de hoogte van de 

vorderingen. Het kan zijn dat uw kind extra huiswerk meekrijgt. Zij 

of hij zal dan zelf uitleggen waarom dit meegegeven is. Hebt u 

hierover vragen kunt u altijd even informeren naar het hoe en wat.  

De kinderen van groep 8 zijn zich aan het voorbereiden op de cito-

toets die op 19, 20 en 21 april afgenomen wordt. In de week van 3 

april maken zij de cito-toets van 2016 als generale toets.  

 

Pannenkoeken dag 

Vandaag zijn de kinderen van groep 7 en 8 

pannenkoeken gaan bakken voor hun opa’s en oma’s. Onder leiding 

van de ouderraad en nog 5 vrijwillige ouders hebben zij de gasten 

een lekkere lunch voorgeschoteld. De foto’s worden zo snel mogelijk 

op de schoolsite gezet. 

 

 

 

  

  

 Verjaardagen  
 

30 maart   Thies Ceelen              groep  5 
  1 april     Mats Liplijn                  groep  3/4 
  5 april     Hanna van Brakel       groep  2 
  5 april     Stef van Herk              groep  7/8 
  6 april     Maud Briels                 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.  
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