
 

 

 Nieuwsbrief Basisschool St. Joan   

   Schooljaar 2016-2017  

  

  
 

Agenda 

  25 mei Hemelvaart 

  26 mei Vrij 

31 mei Werken in schooltuin vanaf 18.30 u. 

31 mei   Verkeersdag groep 1-8 

  1 juni Nationale overblijf dag 

  

  

Goed om te weten:  
 

Beste Ouders en Verzorgers van St Joan 

 

De laatste maanden van het schooljaar zijn aangebroken.  

We gaan langzaam weer op naar de zomervakantie. 

Groep 8 heeft de definitieve schooladviezen inmiddels ontvangen en maken zich op voor het 

kamp en oefenen voor de musical 

De andere groepen maken zich op voor de E-Cito’s, die grotendeels in juni zullen worden 

afgenomen. 

 

Afgelopen week hebben we de scores van de Eind Cito van groep 8 ontvangen!  

We hebben gemiddeld net iets onder het landelijk gemiddelde gescoord. Namelijk een score 

van 535.3 ten opzichte van 535,6 landelijk, maar ruim boven dat wat de inspectie van ons wil 

zien! Dat betekent dat alle extra energie en ondersteuning in het afgelopen half jaar, St Joan 

ten goede zijn gekomen. Daar zijn we erg blij mee en trots op. Laten we dit ook komend jaar 

zo vasthouden! 

 

Op dit moment zijn we met het team druk bezig met de formatie van het komend schooljaar. 

Altijd een lastige klus, waarbij continuïteit, rust en organisatorische haalbaarheid een 

belangrijke rol spelen. De verwachting is dat we in de tweede week van juni aan u definitief 

een compleet plaatje voor het komend schooljaar kunnen presenteren. 

 

Afgelopen woensdag heeft het team van St Joan zich in een vierde bijeenkomst verder 

verdiept in de rekenmethode WizWijs. Een zeer waardevolle bijeenkomst (op een zeer 

warme dag) waar we het onder andere gehad hebben over het automatiseren en 

memoriseren en waar we ons gebogen hebben over de leerlijnen en leerstrategieën die in 

WizWijs worden gebruikt 

 

Met vriendelijke groet,   

                                       

Willem-Jan van Hest 

directeur                                                                                         
 

wjvanhest@skozok.nl 

+31 (0)6 11062364 
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Basisschool de Stapsteen       Basisschool St Joan 

Kijkakkers 1A2                     Van Schaiklaan 9 

6026 ER Maarheeze              6027 PL Soerendonk 

+31 (0)495 599264               +31 (0)495 591350 

 

Nationale overblijfdag 1 juni voor iedereen 
Op donderdag 1 juni is het Nationale overblijfdag. 

Ook St. Joan doet hieraan mee! 

De middag wordt verzorgd door de overblijfkrachten en alle kinderen mogen hieraan 

meedoen ook als je normaal niet op donderdag overblijft of helemaal niet overblijft en het 

kost niets.. 

De kinderen kunnen dit dan komende week doorgeven aan de overblijfkracht van hun groep 

of aan de juf. De lunch is zoals altijd in de eigen klas, daarna kunnen de kinderen deelnemen 

aan een leuke activiteit. Uit welke activiteiten de kinderen kunnen kiezen horen de kinderen 

volgende week. Ook worden de kinderen getrakteerd op iets lekkers. 

We gaan er met z’n allen een hele leuke dag van maken, dus meld je aan! 
 

Dringende Oproep 

 

Wij zijn dringend op zoek naar ouders die ons op 31 mei vanaf 18.30 uur willen meehelpen in 

de schooltuin. Deze week zijn wij al met een kleine groep bezig geweest, maar het is zoveel 

werk dat we meer ouders nodig hebben om het karwei te kunnen klaren.  

Wij hopen op een grote opkomst. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuws uit de groepen:  
  
Groep 1/2 

Deze week hebben alle kinderen een hoofdtooi gemaakt met hun indianennaam erop. 

Met deze naam  zullen ze de komende weken aangesproken worden. De eerste veren 

hebben de kinderen al verdiend met hun weektaken, regels waaraan ze zich gehouden 

hebben en goede daden.  

Volgende week en de week daarna maken de kinderen een amulet aan een ketting. 

Op dinsdag 30 mei gaan we met alle kleuters een speurtocht houden naar een echte tipi. 

We eten en drinken bij de tipi.  De kinderen die normaal naar huis gaan om te eten, willen we 

vragen om voor die dag ook een lunchpakket mee te brengen, want we komen pas rond 

13.00 uur weer terug op school. Het is nog een verrassing voor de kleine indianen op welke 

Heb jij zin om ongeveer 1 uur per maand (ongeveer 6 
vergaderingen per schooljaar) mee te denken over verschillende 
beleidszaken van de school van uw kind (eren) ? 
Samen met enkele leerkrachten bekijken we de schoolontwikkeling 
op vele fronten, en geven gevraagd, en ongevraagd advies. 
 

Kom jij ons team versterken? 
 

Op 12 juni en 3 juli aanstaande hebben we nog vergaderingen, waarbij aangesloten kan worden 

als toehoorder, om een idee te krijgen van de MR St. Joan. De vergaderingen vinden plaats in de 

lerarenkamer van het St. Joan (19.30 -21.30 uur). Kijk ook op de schoolsite 

https://www.stjoan.nl/voor-ouders/medezeggenschapsraad/ voor meer info. 

Interesse??? Neem contact op met 

mrstjoan@skozok.nl 
 

MR St. Joan zoekt nieuwe leden!!!!! 
 

https://www.stjoan.nl/voor-ouders/medezeggenschapsraad/


manier we het vervoer op de terugweg verzorgen. Iedereen gaat dan op de gewone tijd weer 

naar huis.  

Wij zijn nog op zoek naar schoenendozen voor ons werkproject. Dus als u er thuis nog heeft 

staan die weg kunnen wilt u die dan meegeven naar school. 

 

Groep 3/4 
Communicanten 

Wat een mooie viering en wat zijn de juffen trots op Tygo, Jan, Jade, Emily en Jonne. Nog 

van harte gefeliciteerd met jullie Eerste Communie. 

 

Aulaviering 

Afgelopen vrijdag hebben de kinderen van groep 3/4 de aulaviering verzorgd. We vonden 

het een beetje spannend maar hadden er goed voor geoefend. Wat leuk dat er zoveel 

ouders en opa’s en oma’s kwamen kijken en luisteren! 

 

Blokstage juf Nicol 

Vanaf volgende week gaat de blokstage van juf Nicol in. Zij zal gedurende 4 weken elke dag 

stage lopen en de lessen verzorgen. In de ochtenden zal er niets wijzigen in het 

lesprogramma en zullen de groepen 3 en 4 gesplitst werken. 

Veel succes juf!  

 

Citotoetsen 

Het is weer bijna zover … de Cito toetsen komen er aan. In groep 3 en 4 gaan we volgende 

week extra oefenen zodat we goed voorbereid zijn. 

 

Tennislessen 

Op vrijdag 2 en 9 juni krijgen we tennislessen in het Sportpark ‘De Braken’. De kinderen 

mogen die dag in sportkleding naar school komen. We zoeken hiervoor ouders die ons willen 

brengen en ophalen. We vertrekken vanaf school om 10.30 uur. De tennisles start om 10u45 

en eindigt om 11u45. Opgeven kan bij de een van de juffen of door een mailtje te sturen! 

Alvast bedankt. 

 

Groep 5  
Tennisles 

Afgelopen week hebben we tennisles gehad bij Sportpark ‘De Braken’. Wat hebben we flink 

geoefend. Het ging ook al erg goed bij de meesten. De foto’s van deze ochtend staan op de 

Skozapp. 

 

Alice in Wonderland 

Voor de toneeluitvoering van Alice in Wonderland op 6 juni (’s middags) zijn we eigenlijk nog 

op zoek naar 1 vader, moeder, opa of oma die misschien met ons mee wil. Alvast bedankt 

aan de ouders die zich al op hebben gegeven. We zijn er heel blij mee!  

 

Boekbesprekingen 

De eerste boekbesprekingen zijn geweest. De kinderen hebben flink geoefend thuis en er 

worden echt prachtige presentaties gegeven. Er komt veel creativiteit en 

doorzettingsvermogen bij kijken. Het is heel knap om te zien wat ze al kunnen maken van 

een boekbespreking. Veel kinderen worden hierdoor ook extra enthousiast om de boeken te 

lezen. Dat is natuurlijk een fijne bijkomstigheid. Ga zo door, allemaal!  

 

IVN 

Afgelopen vrijdag zijn wij met het IVN een wandeling gaan maken door Soerendonk. We 

hebben hierbij van alles geleerd over ons eigen dorp. Vooraf had de juf al wat dingetjes 

besproken maar het was een hele interessante ochtend! We wisten nog heel veel niet over 

ons dorp en kunnen nu heel veel vertellen over bijzondere dingen van Soerendonk. Weten 

jullie waar de naam Soerendonk vandaan komt? Wij nu wel!!  

 

Cito toetsen 



De cito toetsen komen er weer aan! Vanaf 29 mei beginnen we met het afnemen van de 

toetsen. De aankomende weken zullen we hier wat extra voor oefenen zodat de kinderen 

goed voorbereid zijn.  

 

Gymopleiding juf Imke 

Juf Imke heeft haar gymopleiding bijna afgerond (jippie!) en dus zal ze voortaan de 

dinsdagochtend weer zelf in de groep zijn. Voorheen was meester Louis het eerste uur in de 

groep, maar hij zal nu zijn eigen gymlessen weer gaan geven.  

 

Groep 6/7 
Hoera, geslaagd! 

Ja, ja, wat zijn het toch een kanjers! Alle kinderen van groep 7 zijn ook geslaagd voor hun 

praktisch verkeersexamen. Sommige kinderen vonden het toch een beetje spannend, 

ondanks dat we zo veel hadden geoefend.. Gelukkig heeft iedereen het goed doorstaan. We 

zijn erg trots op ze!  

 

Boekbesprekingen 

Vanaf afgelopen week is onze klas gestart met het doen van een boekbespreking. De 

kinderen hebben zich kunnen inschrijven voor een eigen dag. Ook heeft iedereen een blad 

gehad met wat aanwijzingen zodat ze zich goed konden voorbereiden. De eerste 

boekbesprekingen waren veelbelovend. We wensen alle andere kinderen die nog moeten 

veel succes!  

 

Hemelvaart 

Komende week is iedereen i.v.m. hemelvaart donderdag 25 mei en vrijdag 26 mei vrij. We 

kunnen ons gaan verheugen op een lekker lang weekend. Dit betekent wel dat er in die 

week in groep 7 geen weektaak zal zijn.  

 

Scratch 

Na de vakantie zijn we gestart met het inzetten van Scratch. Scratch is een online 

programma waarmee kinderen spelenderwijs leren programmeren. Het is ontzettend van 

deze tijd en het wordt op een leuke manier aangeboden. De kinderen kunnen na hun 

weektaak 'Scratch-tijd' verdienen. Deze kunnen ze gedurende de hele week nadat ze hun 

werk klaar hebben een keer inzetten. Er liggen boekjes in de klas met verschillende levels. 

Deze levels hebben een opbouw om kinderen steeds meer mogelijkheden van het 

programma te laten zien. Nieuwsgierig? Neem zelf een kijkje op: https://scratch.mit.edu/  

 

 
 

Groep 7/8 
EHBO groep 8 
Inmiddels zijn de kinderen 
van groep 8 aan de 2e week 
van hun EHBO – cursus 
bezig. Ze zijn erg enthousiast 
en steken er veel van op. 
Naast de theorieles op 
dinsdag en de praktijkles op 
woensdag kunnen de 
kinderen op een speciale site 
alles nog eens nakijken op 
filmpjes. Ook staan er vragen 
waarop ze antwoord moeten 
geven. Aan de hand hiervan 
kunnen de cursusleiders zien 

https://scratch.mit.edu/


wat de kinderen al goed beheersen en waar nog extra aandacht aan besteed moet worden. 
Zie voor meer foto’s op de site. 

 
Uitslag Cito toets. 

U zult ongetwijfeld de uitslag van uw zoon of dochter gehoord hebben. Het uitgebreid 

overzicht is vanaf 19 mei beschikbaar. Dan krijgt uw kind deze mee naar huis. Daar zal een 

korte uitleg bijgevoegd zijn. Als u daarna vragen hebt horen wij die graag van u. Eventuele 

aanpassingen wat betreft het advies zijn al aan de betreffende ouders doorgegeven. 

 

 

 

 

  

  

 Verjaardagen  
                                     
24 mei  Kylian Gutensohn      groep   6/7 
25 mei  Silke van Eerd           groep      5 
28 mei  Jordan Koevoets       groep   7/8 
30 mei  Femke van Moorsel   groep   7/8 
31 mei  Qwint Meijer               groep   6/7 

  1 juni  Sjors Rooijakkers       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.  

 

 

Sterk naar de BRUGKLAS! 
De overstap van de basisschool naar de  middelbare school kan voor jou best spannend zijn. Er komt 

veel nieuws op je af: nieuwe vrienden, nieuw gebouw, elk uur een andere docent etc.   

In de ”Sterk naar de BRUGKLAS!” training word jij als leerling uit groep 8 op deze overstap 

voorbereid. Hierdoor wordt jouw start op de middelbare school makkelijker, want een goed begin is 

het halve werk!  

  

De training bestaat uit vijf bijeenkomsten van 1.5 uur en bevat de volgende thema’s: 

Informatie:  Wat gaat er gebeuren? Wie kom je tegen?   

      Wat weet je al van de middelbare school?  

Gevoelens:   Hoe ga je om met de spanning voor de start in de brugklas?   

Denken:    Hoe gaat ‘sterker denken’ jou helpen?  

Vaardigheden:  Hoe maak je vrienden? Hoe ga je om met lastig gedrag?  

Leren leren:  Hoe kun jij je concentreren? Hoe ga je om met plannen? 

  
                                        

  



 
 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

           

         

           

             

       

 

 

   

   

   

   

 

 

 

   

 


