
 

 

 Nieuwsbrief Basisschool St. Joan   

   Schooljaar 2016-2017  

  

  
 

Agenda 

17 april 2de paasdag 

20 april 9.00u. – 10.00u. bezoek groep 3 aan bibliotheek 

21 april Koningsspelen 

21 april Nieuwe nieuwsbrief 

24 april t/m 7 mei Meivakantie 

10 mei 8.30u. – 9.00u. fietskeuring fietsen groep 7 

  

Goed om te weten:  
20 juni gaan groep 1 t/m 4 op schoolreis naar Dippie Doe in Best. 

20 juni gaan groep 5 t/m 7 op schoolreis naar Bobbejaanland in België. 

Voor de meivakantie (21 april) moeten de kinderen van groep 5 t/m 7 een kopie van een 

geldig legitimatiebewijs inleveren bij de eigen leerkracht. 

 

Nieuws uit de groepen:  
  
Groep 1/2  
Pompom mag volgende week mee naar huis met Marijn en Ries de week daarna met Teun. 

De rest van het schooljaar blijft Pompom in de klas, want hij is nu bij alle kinderen een keer 

op bezoek geweest. 

Woensdag 12 april komt juffrouw Helmi Coenders van kunst en cultuur met de kinderen een 

Moederdag cadeautje maken. 

Donderdagmorgen 13 april gaan de kinderen paaseieren zoeken. Zij krijgen dan hun 

paasmandje gevuld mee naar huis. 

Vrijdag 14 april is juffrouw Frida afwezig i.v.m. professionalisering. Juffrouw Alissa vervangt 

deze dag. 

De volgende week maakt groep 1 het Lenteboekje af en in groep 2 een paasei met 

schrijfpatronen. 

De weektaak van de week daarna is het namaken van een voorbeeld op de kralenplank of 

Scoop. 

 

Groep 3/4 
Bibliotheekbezoek 

Op donderdag 20 april is groep 3 uitgenodigd bij de bibliotheek. We worden er verwacht om 

9 u. We zoeken hiervoor nog 4 chauffeurs …Graag opgeven aan een van de juffen. 

Talenten 

De spreekbeurten en workshops zijn afgelopen week van start gegaan. We hebben met de 

kinderen besproken wat er van ze verwacht wordt. Mochten ouders hierover vragen hebben 

loop dan gerust even binnen. 

Zo hebben Joyce, Jilke, Niene en Lieke een workshop gegeven over tekenen. De kinderen 

leerden hoe ze een paashaas met mandje moesten tekenen. Ravi, Marijn en Ties hebben 

een spreekbeurt gehouden over het werken in de tuin. Ze vertelden aan de hand van een 

  
  
  



filmpje en foto’s. Ze hadden ook een plantenkas meegenomen waarin kleine plantjes sla en 

aardbeien groeien. 

Komende vrijdag gaan we leren hoe we dieren moeten verzorgen door Isis, Floor, Sam en 

Jonne. Ook wordt de gymles verzorgd door Casper en Mats. Zij gaan ons wat karate moves 

tonen … 

Leefstijl 

We starten met thema 3. Dit thema gaat over gevoelens. 

Soms ben je blij, boos, bang of verdrietig. 

In deze lessen worden kinderen zich meer bewust van hun gevoelens en die van anderen. 

Want wie gevoelens herkent, leert hier beter mee omgaan. 

Ook leren we hoe je iets kunt zeggen wat je vervelend vindt zonder dat er ruzie van komt. 

Taal en spelling 

Groep 4 start maandag met een nieuw blok van taal en spelling. Woorden eindigend op d/t, 

woorden als jager enz. komen aan de orde. Ook leren we wat zinsdelen zijn en welke vragen 

je kunt stellen bij werkwoorden. Vragen als wie, wat waar. Zo kun je langere zinnen maken. 

Pasen 

De klas is al mooi versierd met paashazen en eieren. 

Op witte donderdag gaan we ’s middags paaseieren zoeken. Op vrijdag gaan we met de klas 

eitje tik doen. De winnaar van de klas mag door naar de finale. Deze is op vrijdag met alle 

kinderen van St. Joan. Wie zal er de koning worden? 

Het versje van eitje tik gaat als volgt: 

 

Rikketikketik 

Jij en ik 

Eitje groot 

Eitje klein 

Wie zal er de koning zijn? 

Omdat het bijna Pasen is gaan we voorlezen uit de bijbel. We vertellen over witte donderdag 

en goede vrijdag en ook wat er met Pasen gevierd wordt.  

Koningsspelen 

Op vrijdag 21 april gaan de koningsspelen van start. 

We starten de ochtend met het liedje en dansje “okido”. 

We zijn al volop aan het oefenen. Daarna gaan we spelletjes spelen. 

1e Heilige Communie 

Op zondag 7 mei om 12.00 uur doen 5 kinderen van groep 4 hun 1e Heilige Communie. De 

communicantjes zijn: Jade, Emily, Tygo, Jan en Jonne. 

Klasgenootjes zijn op deze speciale dag natuurlijk van harte welkom. Zij mogen meehelpen 

in de kerk met de collecte en mogen meezingen. Ook krijgen zij een speciaal plekje in de 

kerk. Kinderen die graag mee willen helpen mogen zich aanmelden bij juf Patricia. Dit wordt 

op vrijdag 21 april na school in de kerk geoefend met juf Patricia. 

De liedjes worden met het koor Animo uit Budel-Schoot geoefend op vrijdag 21 april om 

19.00 u en op vrijdag 5 mei om 19.30 u.  

 

Groep 5  
Maandafsluiting 

Afgelopen vrijdag was de maandafsluiting van onze groep. We hadden flink geoefend en 

allerlei toneelstukjes en presentaties voorbereid. Wat hebben de kinderen het goed gedaan!! 

Ze (en de juf ook) waren best wel zenuwachtig maar daar was op het podium niets meer van 

te merken. Wat zijn we trots op ze! 

 

Costa Rica 

Afgelopen woensdag zijn we met de groep naar Klein Costa Rica geweest. We hebben daar 

allerlei vlinders, vogels en vissen gezien. Het was heel interessant en bijzonder om deze 

dieren te mogen zien en zelfs sommige dieren te mogen aaien. We willen de papa, mama’s, 

oma en opa die gereden hebben bedanken! Fijn dat er zoveel mensen zijn die ons willen 

halen en brengen. De foto’s van deze ochtend staan op de skozapp.  

 

Koningsspelen 



Vrijdag 21 april zullen de Koningsspelen weer plaats gaan vinden. Op die ochtend beginnen 

we met het dansje ‘okido’. We gaan dit in de klas natuurlijk ook oefenen maar thuis mag dat 

ook hoor!  

Boekverslagen en besprekingen 

De aankomende periode wil de juf met de leerlingen boekbesprekingen gaan houden. Dit 

gaat aan de hand van een formulier die de leerlingen mogen invullen (boekverslag). Hier 

mag ook een eigen invulling aan gegeven worden. Daarna zullen de kinderen een 

boekverslag houden. Hier gaat de juf de aankomende week met de leerlingen over in 

gesprek en zullen zij hier uitgebreid informatie over krijgen. Voor verdere vragen kunt u altijd 

een mailtje sturen.  

 

Groep 6/7 
Bezoek Juf Mijke 

Binnenkort komt Juf Mijke haar mooie dochter Pip laten zien in de klas. Afgelopen weken 

heeft Juf Mijke ons al een beetje op de hoogte gehouden via de mail over haar eerste 

momenten met Pip. Zo hebben we een paar ontzettende schattige foto's en een filmpje 

mogen zien! Waarschijnlijk zal Juf Mijke op dinsdag 18 april langskomen. Mochten er nog 

kinderen zijn die een kleinigheidje (ook bijv. tekening en knutselwerkje) hebben voor Juf 

Mijke en Pip, dan moet dit dus voor 18 april op school zijn, dan kunnen we haar verrassen!  

 

Stoplicht? Verkeerslicht zal je bedoelen! 

Eindelijk is de spanning eraf. De kinderen van groep 7 hebben afgelopen donderdag hun 

theoretisch verkeersexamen gemaakt. Er is tot het laatste moment hard geoefend en het 

resultaat mag er dan ook zijn.. We zijn ontzettend trots op onze kanjers!  

Nu kunnen we weer uitkijken naar het volgende examen, namelijk 

het praktisch verkeersexamen! Voorafgaand aan dit examen zal nog 

een fietsencontrole plaatsvinden zodat de kinderen veilig het 

examen kunnen fietsen. Het examen zal gefietst worden in mei. De 

route kan geoefend worden in Maarheeze, volg de bordjes en denk 

aan de verkeersregels.. Veel succes! 

 

Tropische vlindertuin 

Ook groep 6/7 mocht deze week naar het tropische 'Klein Costa 

Rica' in Someren. We zijn erg blij dat we genoeg hulp hebben 

gekregen want iedereen heeft het enorm naar zijn zin gehad. De 

gids heeft ons een hoop verteld en liet ons zelfs een aantal dieren 

aaien en voeren. De mooie victoria kroonduif heeft bij iedereen ver 

uit het meest indruk gemaakt!  

 

Groep 7/8 
 
Met groep 8 gaan we oefenen voor de CITO! 
Volgende week dinsdag, woensdag en donderdag zullen in het teken 

staan van de CITO van 2016. Op deze manier weten alle kinderen wat 

er van ze verwacht wordt en hoe de CITO in zijn werk gaat.  

De week hierna op 18-19-20 april gaat de echte CITO van start.  

We wensen groep 8 heel veel succes!  

 

 

KONINGSDAG 
Op vrijdag 21 april gaan we met groep 6/7/8 deelnemen aan de 

koningsspelen in Budel. We worden hier tussen 8.00 u. en 8.30 u. 

verwacht, dus zorg dat je (op de fiets) om 7.45 u. aanwezig bent zodat 

we samen kunnen vertrekken.  

We gaan beginnen met een goede warming-up en dan kunnen de 

koningspelen van start gaan. Rond 12.45 u. zijn we weer terug op 

school. 

Als laatste: Bij slecht weer gaat het niet door en volgt er een programma op school.  
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Klein Costa Rica, 
Vandaag zijn we naar de vlindertuin in Someren geweest. Het was een hele leuke ervaring. 

Kinderen en ouders hebben heel erg genoten van alle exotische dieren. 

Zie foto’s website.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 Verjaardagen  
 

  9 april  Tijn van den Wildenberg  groep 0/1 
10 april  Sjoerd van Maaren          groep 0/1 
13 april  Jaylin van Dijk                  groep 0/1 
13 april  Saar van Meijl                  groep  2 
13 april  Ries van der Zwan           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.  

 

Hulp bij EHBO gezocht 
Na de meivakantie start groep 8 met de cursus jeugd EHBO. Aangezien het dit jaar een 
kleine groep leerlingen betreft, hebben we voldoende enthousiaste instructeurs verzameld. 
Volgend schooljaar is groep 8 een stukje groter. Daarom zijn we nu al op zoek naar mensen 
die ons team willen komen versterken. Wat houdt het in: 

 je geeft 6 ochtenden (8.30-11.00) ehbo les aan de leerlingen (minder ochtenden is 
bespreekbaar)  

 je rol hierin is instructeur en/of controleur (verbanden/handelingen/etc controleren)  
 nu zijn de lessen op woensdagochtend, maar een andere ochtend is bespreekbaar 

lijkt het je wat? kom dan dit jaar gerust eens kijken in groep 8 op woensdagochtend tussen 

8.30 en 11.00 uur. Ons EHBO-instructie team vertelt je graag meer over wat en hoe. 

uiteraard kun je met je vragen ook bij ons terecht! 

  

Mirte van Eerd (mamvankessel@hetnet.nl) en Toine Klarenbeek (toine_1975@hotmail.com) 

 

Kinderwoorddienst  
 

Aanstaande zaterdag 8 april a.s. is er om 19.00 uur een kinderwoorddienst in de kerk in 

Soerendonk.  

Deze dienst zal in teken staan van palmpasen en tevens worden de kinderen die dit jaar de 

communie doen aan jullie voorgesteld! 

 

Ook alle andere kinderen zijn natuurlijk van harte welkom om naar de uitleg van palmpasen 

te komen luisteren en een leuke palmpasenstok te komen versieren. 

 

Graag nodigen we alle ouders en kinderen uit hier voor uit. 
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Met vriendelijke groet, 

Werkgroep Kinderwoorddienst 

 

 

  
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 



 
 

 


