
 

 

 Nieuwsbrief Basisschool St. Joan   

   Schooljaar 2016-2017  

  

  
 

Agenda 

  7 mei 11.00 u. 1ste Heilige Communie 

10 mei   8.30 u. Fietskeuring groep 7 

17 mei Verkeersexamen 

19 mei  Maandafsluiting groep 3/4 

19 mei Nieuwe nieuwsbrief 

  

  

Goed om te weten:  
 

Met zijn allen kijken we uit naar 2 weken welverdiende vakantie. 

Ik wens jullie allemaal een zonnige vakantie toe en zie jullie allemaal weer uitgerust terug op 

8 mei. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Willem-Jan van Hest 

Directeur 

Nieuws uit de groepen:  
  
Groep 1 en 2 
We hebben de afgelopen weken hard gewerkt aan het thema ‘Lente’. De bloemenwinkel in 

de klas was prachtig en de kinderen hebben er heerlijk in kunnen spelen!  

De kinderen hebben kennis gemaakt met allerlei soorten bloemen en planten.  

 Pompom is afgelopen woensdag voor de laatste keer uit gaan logeren dit schooljaar. Nu 

zijn alle kinderen aan de beurt geweest, volgend schooljaar gaat hij weer mee! 

 Het dansje en liedje voor ‘koningsdag’ kunnen we inmiddels al heel goed meezingen en 

dansen! Okido! 

 Op koningsdag mogen de kinderen van groep 2 het liedje ‘Overal oranje’ op het podium 

zingen. Het zou leuk zijn als ze hiervoor een vlaggetje meebrengen.  

 Na de vakantie starten we met een ‘witte’ week. We werken dan nog even door aan onze 

Moederdag cadeautjes! De kinderen mogen hiervoor na de vakantie een plastic tasje 

meebrengen voorzien van naam. Donderdagmiddag 11 mei krijgen de kinderen dit mee 

naar huis en mogen het dan goed verstoppen voor mama! 

 Donderdag 11 mei gaan groep 1 en 2 een bezoek brengen aan de bibliotheek. Groep 1 

vertrekt om 8.45u en groep 2 om 10.15u. We zoeken hiervoor nog chauffeurs! De 

intekenlijst hangt naast het lokaal van groep 1.  

 De papa van Jur komt op donderdag 11 mei voorlezen in groep 2.  

 

 
 

  
  
  



Groep 3/4 
De spreekbeurten en workshops zijn inmiddels achter de rug … Voor de meesten erg 

spannend maar ook heel erg leuk. Kijk voor foto’s op de Skozapp. 

 

Op donderdag 20 mei gingen we op bezoek bij de bibliotheek in Maarheeze. 

De biebjuf vertelde een verhaal over de spin Anamsi. De spin had een heleboel boeken in de 

bieb op de grond gegooid. De kinderen mochten helpen om de boeken weer op de goede 

plek te zetten. We zagen een heleboel leuke boeken om te lenen en om thuis te lezen! 

Dankjewel ouders voor het rijden! 

 

Op vrijdag 21 april gaan we met z’n allen gezellig spelletjes doen in en rondom de school. 

We openen met het liedje en dansje “okido”. We gaan er allemaal een sportieve dag van 

maken. Alvast bedankt voor alle hulp van zoveel ouders! 

 

Op koningsdag mogen de kinderen een versje op het podium opzeggen. Dit versje heet: de 

koning is jarig. Hiervan hebben ze een briefje mee naar huis gekregen op donderdag. Zo 

kunnen ze het thuis nog eens extra oefenen. 

 

Na de meivakantie beginnen we in groep 3 met het automatiseren van + en – sommen tot 

10. De bedoeling hiervan is dat kinderen vlot tot de uitkomst komen zonder nog op de 

vingers te tellen. In de klas oefenen we dit door op maandag een computerspelletje te 

spelen, op dinsdag doen we een spelletje, op woensdag oefenen we met flitskaartjes en 

sommendoosjes en op donderdag maken we een sommenblad op tijd!  

Misschien ook een leuk idee om thuis spelenderwijs dit te oefenen met uw kind. Denk hierbij 

aan bv een leuk computerspelletje! 

 

Groep 4 is druk bezig met de tafeltjes. Het kleine tafeldiploma hopen we allemaal te halen in 

groep 4 en zelfs misschien het grote tafeldiploma! Helpen jullie thuis mee met oefenen? 

Eerst de tafels op een rijtje en dan allemaal door elkaar. 

Ook het automatiseren van de sommen tot 20 blijven we oefenen. De kinderen zien zelf hoe 

goed ze al vooruit gaan. Knap hoor! 

Ook oefenen we iedere dag de DMT woordjes. We lezen steeds meer woordjes binnen een 

minuut. We oefenen op foutloos lezen en snel lezen. 

Alle kinderen krijgen ook weer een nieuw plekje in de klas na de meivakantie. Zo leren we 

om met alle kinderen samen te werken en te spelen. 

 

Op zondag 7 mei doen 5 kinderen van groep 4 hun 1ste heilige Communie. 

Iedereen is van harte welkom bij deze feestelijke viering in de kerk. Een aantal klasgenootjes 

zingen mee in de kerk. We wensen alle communicanten een onvergetelijke dag toe. 

 

Op vrijdag 19 mei zal onze groep de maandsluiting verzorgen. Deze start om 11u30. U kunt 

deze dag alvast reserveren in uw agenda!! 

 

De juffen wensen jullie allen een hele fijne vakantie! 

 

Groep 5  
Boekverslagen en boekbesprekingen 

De boekverslagen zijn besproken en de kinderen zijn druk aan de gang. De juf heeft al veel 

ideeën gehoord en het worden vast kunstwerken. De datum waarop de verslagen ingeleverd 

moeten worden is 11 mei.  

Een week later (vanaf 15 mei) beginnen de boekbesprekingen. In de klas hangt een lijst met 

daarop de datum en de kinderen die op die dag aan de beurt zijn. Bij vragen kunt u altijd een 

mailtje sturen.  

 

Moederdag 

We zijn al druk bezig voor moederdag. De kinderen hadden allerlei ideeën en het wordt 

prachtig. Hopelijk vindt u het net zo mooi als de juf. 

 



Koningsdag  

Morgen gaan wij Koningsdag vieren op school. We beginnen de dag met een lekker ontbijt 

en gaan daarna flink spelletjes doen. Voor het ontbijt is het handig als de kinderen een bord, 

beker en bestek meenemen. Verder hoopt de juf op veel oranje kleren en versiering. Het 

wordt vast een fijne dag! 

 

Alice in wonderland 

Dinsdag 6 juni gaan we met de klas naar de toneelvoorstelling ‘Alice in Wonderland’. 

Hiervoor hebben we ouders nodig die ons willen brengen. De voorstelling begint om 13.15 u.  

in het Muziekgebouw in Eindhoven. Verdere informatie (bijv. de tijd waarop we aanrijden) zal 

nog volgen.  

 

Fijne vakantie  

De meivakantie is in aantocht en we gaan genieten van twee verdiende vrije weken. We 

hebben ontzettend hard gewerkt en de juf is super trots op jullie.  Fijne vakantie allemaal!  

 

Groep 6/7 
Deze week hebben we bezoek gehad van een 

hele trotse juf Mijke. Ze kwam haar prachtige 

dochtertje Pip aan ons voorstellen. En Pip is 

door heel de klas mooi, lief, schattig en leuk 

bevonden! De mand met cadeautjes is 

meegegaan en wij hebben mogen genieten 

van een heerlijk beschuit met muisjes. Al ging 

de aandacht merendeels naar Pip, we waren 

ook blij om juf Mijke weer eens te zien!. 

      

   

  

Binnenkort gaan de fietsen van de kinderen 
van groep 7 gekeurd worden. Deze keuring vindt plaats op 10 mei. Dus daarom graag die 
dag met de fiets naar school komen. Mocht er dan nog iets niet in orde zijn dan hebben jullie 
nog een week de tijd om de fiets te laten repareren. Want, de week daarna, op 17 mei gaan 
we met z’n allen ons praktijkexamen in de wacht slepen. Er zijn al behoorlijk wat kinderen die 
de route in Maarheeze al eens gefietst hebben. Top! 
 
Daarnaast staat er ook een leuk uitje op de planning, we gaan namelijk naar de voorstelling  
‘Alice in Wonderland’. Hiervoor hebben we weer wat ouders nodig die ons daar naartoe 
willen brengen. 
Hieronder de gegevens voor de voorstelling:  
Datum : dinsdag 6 juni  
Aanvangstijd: 13.15 uur   
Eindtijd: 14.05 uur 
Locatie: Muziekgebouw Eindhoven ( parkeren onder het gebouw is mogelijk)  
 
Voor nu wensen wij iedereen een hele fijne vakantie. We sluiten een periode af waarin super 
hard gewerkt is en waarin kinderen weer gegroeid zijn. Op naar alweer dat laatste stukje van 
het schooljaar….time flies when you’re having fun! 

 
Groep 7/8 
Anouk van Kleinebreugel winnares wedstrijd postzegel ontwerpen 

Het ontwerp van Anouk is door de jury uitgekozen en 
hier wordt een postzegelvelletje (10  postzegels) 
gemaakt. Anouk mag daarom op zondag 14 mei haar 
postzegelvelletje ophalen tijdens de Filakids in zaal 
“De Posthoorn” in het centrum van Hamont. Filakids 

is een filatelistisch evenement dat gericht is op de jeugd. De jeugd staat 
centraal tijdens de verschillende activiteiten die worden gedaan. Zowel de 
beginnende verzamelaar, als de meer gevorderde verzamelaar zal zich 
vermaken. 



 
Cito toets 
De cito toets zit erop en de meningen zijn verdeeld. 
Sommigen vonden het moeilijk, anderen gemakkelijk. 
Na de meivakantie krijgen we de uitslag. Van de 
uitslag krijgen we een uitdraai en kunnen we precies 
zien hoe de score op de verschillende onderdelen is 
uitgevallen. Dit geeft ons informatie over de 
onderdelen die goed gaan en waar we nog meer 
aandacht aan moeten besteden.  
 
 

Koningsspelen in Budel. 
Morgen gaan we met een kleine 50 leerlingen op de fiets naar 
Budel. Daar gaan we samen met alle andere scholen van 
Cranendonck de Koningsspelen vieren. We vertrekken om 7.45 
uur en zullen rond 13.00 uur weer terug op school zijn en dan 
genieten van een welverdiende vakantie. 
 
 

Musical "Niet te filmen" 
Dit jaar gaat groep 8 de musical “Niet te 

filmen” opvoeren. De rollen zijn verdeeld en 

iedereen heeft een tekstboekje gekregen. In 

de vakantie kan de tekst al van buiten  

geleerd worden. Na de vakantie gaan we 

waarschijnlijk 2 momenten per week aan de 

musical werken. De musical wordt dan op 4, 

5 en 6 juli opgevoerd. De eerste keer voor 

de kinderen van de school, de tweede keer 

voor oud leerlingen en alle ouders die zich 

hebben ingezet voor de kinderen van St. 

Joan en de derde opvoering is voor de eigen 

familie. Ze hebben er nu al zin in, maar eerst nog heel veel oefenen 

 

 

 

 

 

 

  

  

 Verjaardagen  
 
23 april   Anne Morgan        groep  7/8 
23 april   Pepijn Ras            groep  3/4 
24 april   Mees van Gogh    groep  6/7 
  1 mei    Yinte van Eerd      groep  2 
  3 mei    Floor Glasny         groep  3/4 
  4 mei    Chiara Fiora          groep  7/8 
  4 mei    Giada Fiora           groep  7/8 
  8 mei    Anish Marapin       groep  7/8 
  9 mei    Mirte Klarenbeek   groep  3/4 
15 mei    Ries Meijer             groep  6/7 
16 mei    Jip Schonkeren      groep  5 
16 mei    Lars Umans           groep  0/1 
18 mei    Niek Glasny           groep  6/7 
 

                                  

  

 

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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