
 

 

 Nieuwsbrief Basisschool St. Joan   

   Schooljaar 2016-2017  

  

  
 

Agenda 

  5 juni  2de Pinksterdag 

  6 juni  12.30 u. – 15.00 u. Musical ‘Alice in Wonderland’ groep 5 en 6/7   

  8 juni Muziekles groep 3/4 SMG 

13 juni 9.30 u. – 12.00 u. Drugsvoorlichting groep 8    

16 juni 10.30 u. – 12.00 u. Bibliotheek bezoek in groep 5    

16 juni Nieuwe nieuwsbrief 

20 juni Schoolreis groep 1 t/m 7 

  

Goed om te weten:  

 
Beste ouder(s) en verzorger(s), 

 

Het pinksterweekeinde staat voor de deur, ik wens u een lekker lang weekend toe met een 

uitgebreide nieuwsbrief moet dat zeker lukken! 

 

Formatie 

 

De afgelopen weken en komende week staat voor het team van St. Joan de formatie 

centraal. Hoe gaan we volgend jaar de groepen verdelen, wie gaan de groepen bemensen 

en hoe worden de leerlingen wel/niet over de groepen verdeeld. 

Binnen de organisatie van een school zijn dat altijd 'drukke' weken. Ieder heeft daar zijn 

eigen gevoel bij, ieder heeft zijn eigen voorkeur voor dagen, duo's en bepaalde groepen, 

maar daartegenover staan de vragen zoals: past dat wel bij de organisatie van de school, is 

dit het meest ideale plaatje voor de leerlingen en is het qua uren wel haalbaar. Al met al een 

periode die veel vraagtekens oproept waar niet altijd direct een oplossing voor is. Het lijkt wel 

of scholen elk jaar opnieuw moeten formeren. En als ik zie hoe lang ze daar in Den Haag 

mee bezig zijn, dan doen wij het nog helemaal niet slecht. 

 

Op dit moment zitten we in een eind fase, 6 juni is er overleg met het team en 12 juni willen 

we ons voorstel met de MR bespreken. Dat zou inhouden dat als alles voorspoedig verloopt 

ik u in de volgende nieuwsbrief hierover uitsluitsel kan geven. 

 

Personeel 

 

Juffrouw Imke is dit jaar vanuit de Flexpool aangesteld in groep 5 ter vervanging van juffrouw 

Jessie Schuiten. 

Juffrouw Jessie heeft, in overleg met SKOzoK, besloten met ingang van 1 september niet 

langer werkzaam te willen zijn voor SKOzoK. Juf Jessie wensen we veel geluk toe en voor 

St. Joan betekent dit dat er vacature ruimte is ontstaan. 

 

De afgelopen weken heeft SKOzoK de procedure voor (interne) mobiliteit in gang gezet. 

  
  
  



In het kort komt dat hier op neer dat sommige scholen van SKOzoK krimpen, andere 

groeien, sommige personeelsleden willen wel eens van school wisselen en er zijn 

personeelsleden, waaronder invallers, die rechten opbouwen voor het verkrijgen van een 

vaste aanstelling of uitbreiding hierop. In een aantal speeddate rondes maken scholen 

kenbaar of zij vacature ruimte hebben en zo ja voor hoeveel dagen, daarop kunnen dan 

geïnteresseerden reageren. 

 

Juffrouw Imke heeft aan deze speeddate rondes ook meegedaan en heeft een juiste match 

weten te vinden. Helaas voor St. Joan gaat zij ons komend jaar verlaten en zal zij bij het 

team van de Schatkist haar kwaliteiten ten aanzien van de leerlingen in Budel gaan inzetten. 

Wij feliciteren haar natuurlijk van harte met deze keuze en wensen haar veel succes met 

deze nieuwe uitdaging! 

 

Voor St. Joan hangt de vlag er op dit moment dus als volgt bij, dat wij voor het komend 

schooljaar nog steeds een vacature ruimte open hebben staan voor één full-timer. Wij hopen 

dat er in de komende speeddaterondes een geschikte kandidaat voor onze school is te 

vinden. Mocht er nieuws zijn dan houden wij u natuurlijk op de hoogte. 

 

Woordje van juf Imke 

 

Beste ouders en leerlingen,  

Zoals jullie hebben gelezen heb ik inderdaad de keuze gemaakt om volgend jaar ergens 

anders werkzaam te zullen zijn. Dit is zeker niet omdat ik geen leuk jaar heb gehad. Ik heb 

een geweldig en leerzaam jaar gehad met een super lieve, betrokken en hardwerkende klas. 

Ook de betrokken ouders waren erg fijn om mee te werken. Jullie hebben mij veel steun, 

hulp en waardering gegeven en dat is voor een juf erg belangrijk. Voor mij was het een 

moeilijke keuze om te gaan. Voor mijn eigen ontwikkeling leek het me een goede beslissing 

maar ik ga iedereen erg missen. Het is lastig om deze lieve kinderen gedag te moeten 

zeggen! Ik weet zeker dat we elkaar vast nog wel eens zullen zien en we gaan er een fijne 

laatste periode van het schooljaar van maken.  

 

Tevredenheidsonderzoek 

 

Vorige maand bent u gevraagd om digitaal mee te werken aan een 

oudertevredenheidsonderzoek. Afgelopen week heb ik hiervan de resultaten ontvangen. Ik 

wil in deze nieuwsbrief enkele feiten en uitkomsten met u delen zoals die in het onderzoek 

naar voren zijn gekomen. Tevens zal ik in uitgebreidere vorm de zkane met de MR en het 

team bespreken. Dan gaan we kijken op welke deelgebieden we, welke actie gaan 

ondernemen en op welke wijze we dat gaan doen. 

 

Enkele feiten van het oudertevredenheidsonderzoek: 

 

. in totaal hebben 56 ouders de vragenlijst ingevuld, dat is 66% van het totaal. 

. daarvan was 11% man en 89% vrouw 

  11% van de ouders zou lid willen worden van de OR en maar liefst 19% van de MR 

. 67% van de ouders wil wel helpen bij uitjes of sportdagen (dat is heel fijn om te weten) en 

  eveneens 67% zou willen helpen bij onderwijsondersteunende activiteiten binnen de klas  

  of op school. 

 

De top 5 best scorende deelaspecten in de ogen van u als ouder: 

 

. onderdeel leerkracht: deelaspect, goed contact met kind (8,7) 

. onderdeel sfeer: deelaspect, leerkrachten gaan respectvol om naar leerlingen (8,4) 

. onderdeel leerkracht: deelaspect, kan met vragen altijd bij de leerkracht terecht (8,4) 

. onderdeel sociaal-emotioneel: deelaspect, kind heeft het naar zijn/haar zin (8,4) 

. onderdeel leerkracht: deelaspect, goed contact met ouder (8,3) 

 

De top 5 slechts scorende deelaspecten in de ogen van u als ouder: 



 

. onderdeel toetsen: deelaspect, gehechte waarde aan toetsen (5,5) 

  onderdeel toetsen: deelaspect, zenuwen bij toets (5,6) 

. onderdeel begeleiding: deelaspect, aandacht voor gedrags- en motivatieproblemen   

                                                           (5,8) 

  onderdeel begeleiding: deelaspect, voldoende uitdaging voor bovengemiddelde 

                                                           leerlingen (5,8) 

. onderdeel het onderwijs: deelaspect, aantal leerlingen in groep (6,0) 

 

Dezelfde organisatie heeft ook bij de leerlingen van groep 5, 6, 7 en 8 een 

tevredenheidsonderzoek afgenomen. 

 

Ook hiervan enkele feiten en uitkomsten van het onderzoek: 

 

. aan de test deden 70 leerlingen mee 

. 47% waren jongens en 53% meisjes 

. 83% van de leerlingen geeft aan dat zijn of haar leerkracht echt iets doen tegen pesten 

. de test is in 3 groepen afgenomen, 5, 6/7 en 7/8 

 

De top 5 best scorende deelaspecten in de ogen van de deelnemende leerlingen: 

 

. onderdeel leerkracht: deelaspect, kent mij goed (9,6) 

  onderdeel leerkracht: deelaspect, leerzaam (9,6) 

  onderdeel leerkracht: deelaspect, kan goed uitleggen (9,6) 

. onderdeel voorzieningen: deelaspect, mooie gymzaal (9,6) 

. onderdeel onderwijs: deelaspect, goed les (9,5) 

 

De top 5 slechts scorende deelaspecten in de ogen van de deelnemende leerlingen: 

 

. onderdeel voorzieningen: deelaspect, hygiëne wc’s (4,9) 

  onderdeel voorzieningen: deelaspect, aantal computers (5,8) 

  onderdeel voorzieningen: deelaspect, internet op school (7,2) 

. onderdeel sociaal-emotioneel, deelaspect, durf te zeggen wat ik vind (7,4) 

. onderdeel sfeer: deelaspect, aardig zijn voor elkaar (7,5) 

 

Bij de top 5 (best en slechtst scorende) onderdelen ziet u een score achter de deelaspecten 

staan. 

De scores worden als volgt beoordeeld: 

8,6 of hoger     zeer goed/zeer tevreden 

8,2 – 8,5          goed/tevreden 

7,7 – 8,1          redelijk/redelijk tevreden 

6,9 – 7,6          matig/matig tevreden 

6,8 of lager      zeer matig/slecht niet tevreden 

 

Alle ouders en leerlingen die hier hun input aan hebben geleverd, hartelijk dank voor de 

respons. Zoals ik hierboven al heb aangegeven gaan we hiermee aan de slag. 

 

Ik wens u een fijn en goed weekend toe! 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Willem-Jan van Hest 

Directeur 

 

Nationale overblijfdag 
Afgelopen donderdag was het nationale overblijfdag.  



De overblijfouders hadden leuke spelletjes en knutselactiviteiten bedacht. Ook werden alle 

kinderen getrakteerd op ranja en een lekker snoepje. Dankjewel allemaal voor deze fijne en 

gezellige dag! 
 

Schoolreis bovenbouw 

Het schoolreisje komt nu aardig in zicht. Daarom nog even wat dingetjes op een rijtje: 
- De bus vertrekt om 8.45 u. bij school en zal bij Bobbejaanland om 15.45 u. 

vertrekken. We verwachten dan rond de klok van 17 uur weer op school te zijn. 

- Wanneer we in het park zijn verzamelen we op 1 centrale plek. Hier kunnen kinderen 

hun tas neerleggen. Op deze plek zijn altijd leerkrachten en/of ouders aanwezig 

zodat de tassen in het zicht blijven en kinderen een aanspreekpunt hebben wanneer 

dat nodig zou zijn. 

- Kinderen mogen geen geld, telefoon en/of actioncamera meenemen.  

Wanneer nodig kunnen ouders bellen naar: 

Juf Ellen: 0622931957 

Juf Imke: 0651255737 

- Snoep is wel toegestaan, maar probeer niet al teveel mee te geven. 

- Aangezien er waterattracties zijn is een setje extra kleding wellicht makkelijk. 

 

Schoolreis onderbouw 

Beste kinderen en ouders, 

  

Hoera!!!!  

Dinsdag  20 juni gaan we met de kinderen van groep 1 t/m 4 op schoolreis naar Familiepark 

DippieDoe in Best. Er is een binnenhaven en buitenhaven met allerlei leuke attracties zoals 

een Ballonvaart, spookhuis, Angry Birds speeltuin enz.  

De kinderen komen op de gewone tijd naar school. We vertrekken vervolgens rond 9.00 uur 

met de bus. Rond 15.30 uur verwachten we weer terug op school te zijn, mits het verkeer 

niet tegen zit. 

  

De kinderen krijgen op school een schoolshirt aan, zodat ze beter te herkennen zijn. Er gaan 

leerkrachten, stagiaires en ouders mee die toezicht houden. Er hoeft alleen brood in een tas 

(voorzien van naam) voor de lunch meegenomen te worden en eventueel reserve ondergoed 

en broek voor eventuele ongelukjes. Voor alle andere versnaperingen en drinken wordt 

gezorgd.  

  

Snoep dat wordt meegebracht wordt in beslag genomen! Dit om alle kinderen gelijk te 

behandelen en er is meer dan voldoende aanwezig. 

  

Indien uw kind medicijnen gebruikt of last heeft van wagenziekte, wilt u dit dan even 

doorgeven aan de groepsleerkracht? 

  

In geval van nood zijn wij tijdens de schoolreis bereikbaar op 06-10296565 of 06-18341500  

Mocht u deze dag zelf op een ander telefoonnummer bereikbaar zijn dan bij ons in het 

systeem bekend, wilt u dit dan ook doorgeven aan de groepsleerkracht? 

  

Wij hebben er heel veel zin in! Jullie ook?! 

  

De schoolreiswerkgroep 

 

ZomerkriebelsWaterspellen 

                                                                                 



Leuk nieuws! Richting het einde van het schooljaar zal er een 

waterspeldag gaan plaats vinden. De speldag zal gesplitst worden 

voor groep 0 t/m 4 en groep 5 t/m 8. De definitieve datum is nog niet 

bekend omdat er gekeken wordt naar het weer. Het thema deze dag 

zal zijn: ‘’Zomerkriebels’’. Hiervoor vragen we ook wat hulp van lieve 

(groot)ouders, tantes of ooms. De speldag zal in samenspraak met 

leerkrachten van St. Joan worden georganiseerd door een student 

van de Fontys sporthogeschool te Eindhoven. Meer informatie volgt 

later. Laat het mooie weer maar komen!!!  

 

Nieuws uit de groepen:  
  
Groep 1/2 

De kinderen van groep 1 en 2 hebben dinsdag de sporen gevolgd naar de tipi bij Tipisch 

Ans. Onderweg hebben de kinderen opdrachten gedaan en één groepje heeft uit eigen 

beweging al het afval dat ze onderweg tegenkwamen opgeraapt en meegenomen. Het was 

heel sfeervol om bij een echte tipi te eten, zingen en dansen. De opa van Jonas heeft ons 

met de huifkar weer terug naar school gebracht. Dank je wel opa! Foto's kunt u bekijken op 

de Skozokapp. De kleuters hebben weer veren verdiend voor hun hoofdtooi en oefenen al 

voor de maandafsluiting op 23 juni. In de speelhoek proberen ze het leven van Indianen na 

te spelen.  

De komende weken zijn de kinderen bezig met hun Vaderdagwerkje en dat blijft nog een 

verrassing. Als de kinderen weer een plastic tasje meebrengen, kunnen ze het daarin mee 

naar huis nemen en verstoppen.  

 

Groep 3/4 
Verkeersdag 

Wat een leerrijke verkeersochtend van de ANWB. In groep 3/4 kwam het programma ‘blik en 

klik’ aan bod. We leerden veilig oversteken en mochten ervaren, in een elektrische auto, 

waarom het gebruik van de autogordel en autostoeltje noodzakelijk is. In 2-tallen namen we 

ook nog een ogentest af en knutselden we in kleine groepjes een verkeerssituatie.  

 

 

Tennisles 

a.s. Vrijdag is de 2e ronde van de tennislessen op 

sportpark “de Braken”. We gaan deze keer lopend er 

naartoe. De kinderen mogen weer in sportkleding naar 

school komen en mogen een bidon meenemen. 

 

Thema reizen 

Vorige week zijn we gestart met het thema ‘reizen’. We hebben reisgidsen bekeken en ook 

verschillende filmpjes die te maken hebben met reizen. Met de klas hebben we ook een 

woordweb gemaakt. De kinderen wisten er al veel van! Ook is de themahoek al goed 

aangevuld met spulletjes die de kinderen mee hebben genomen. Super! De kinderen hebben 

hun keuzes gemaakt uit de kaarten van Topondernemers en gaan hier de komende weken 

verder mee aan de slag. 

 

Monstertjes 

De afgelopen weken hebben we kennisgemaakt met vier monstertjes: Drom, Spielo, Zieme 

en GoGo. Deze monstertjes zetten we in tijdens het maken van de weektaak. Ze helpen ons 

om te weten waarom we een taakje doen, onze kwaliteiten te gebruiken, trots te zijn op 

onszelf en om door te zetten. Vanaf volgende week kiezen de kinderen zelf een monstertje 

uit dat hen gaat helpen. 

 

Tafeldiploma 

Jan heeft het kleine tafeldiploma gehaald, knap hè! 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiBnLjpn5XUAhWMblAKHYJADvsQjRwIBw&url=http://www.kleuteridee.nl/downloads-2/spelletjesdag/thema-spelen/waterspelen/&psig=AFQjCNFpUftvJ55u0Hy5d08u40LpwCi4uA&ust=1496152299278607


In de volgende nieuwsbrief zal je lezen welke kinderen hem gevolgd hebben. Zet hem op 

allemaal! 

 

Groep 5 

Dinsdag 6 juni gaan we naar de voorstelling 'Alice in Wonderland'. We hebben inmiddels 

genoeg ouders die met ons mee kunnen rijden. Heel erg bedankt voor de snelle reacties op 

onze laatste oproep!  

Aangezien wij om 13.15 uur in Eindhoven aanwezig moeten zijn zullen wij om 12.15 uur 

vertrekken. Dit betekent dat we met z'n allen, dus ook de kinderen die normaal gesproken 

niet overblijven, op school zullen eten. Dus zorg voor een lunchpakket en wat drinken! 

 

Verkeersdag 

Afgelopen woensdag zijn we met de hele school bezig geweest met verkeer. De ANWB is 

gekomen en zij hebben met ons het project ‘streetwise’ gedaan. Tijdens deze ochtend is 

groep 5 samen met groep 6 bezig geweest met het rijden in een auto. Wat zijn gevaren en 

waar moeten we op letten? Hiervoor willen we de mama’s die hierbij waren extra bedanken! 

 

Boekbesprekingen 

We zijn druk bezig met de boekbesprekingen. Veel van jullie hebben er echt een prachtige 

presentatie van gemaakt. Heel knap hoor!  

 

De nationale overblijfdag  

Afgelopen donderdag was de nationale overblijfdag. Hierbij zijn er voor alle kinderen tussen 

de middag allerlei spelletjes en knutselwerkjes georganiseerd door de mensen die normaal 

ook het overblijven begeleiden. Wat zijn we verwend en wat was het een leuke activiteit! Wij 

willen jullie ook erg bedanken voor jullie inzet en hulp tijdens de normale dagen!  

 

Start citotoetsen  

Afgelopen week zijn we gestart met het afnemen van de Citotoetsen. We zijn begonnen met 

woordenschat en begrijpend lezen. Volgende week gaan we verder met begrijpend lezen en 

rekenen. We wensen iedereen veel succes!  

 

Groep 6/7 
Dinsdag 6 juni gaan we naar de voorstelling 'Alice in Wonderland'. We hebben inmiddels 

genoeg ouders die met ons mee kunnen rijden, dank daarvoor! 

Aangezien wij om 13.15 uur in Eindhoven aanwezig moeten zijn zullen wij om 12.15 uur 

vertrekken. Dit betekent dat we met z'n allen, dus ook de kinderen die normaal gesproken 

niet overblijven, op school zullen eten. Dus zorg voor een lunchpakket en wat drinken! 

 

En of wij boffen! Deze week is bekend geworden dat er nog plaatsen vrij zijn bij het 

Theatercollege van André Kuipers in het Munttheater. In eerste instantie zou groep 7 niet 

kunnen gaan omdat zij op dinsdag al op schoolreis zijn. Maar door een extra college op 

maandag kunnen wij nu ook deelnemen aan deze leerzame middag! 

Dit college is alleen voor groep 7. Die middag zal groep 6 gewoon bij meester Mark in de 

klas zitten. 

Het college zal plaatsvinden op maandag 19 juni van 13:15 uur tot 15:00 uur (maar we 

moeten een kwartier voor aanvang in het munttheater aanwezig zijn) 

Ook hiervoor zoeken wij nog ouders die met ons mee kunnen rijden! Helaas is het niet 

mogelijk om als begeleider mee de zaal in te gaan, vanwege het beperkt aantal beschikbare 

plaatsen. Wij hopen weer op uw hulp!  

 

Spinners in de klas?! 

Wat zijn de spinners een ongelofelijke rage geworden! In allerlei mooie kleuren en soms 

zelfs met lichtjes komen we ze tegen. De kinderen mogen de spinners alleen in de pauze 

gebruiken en af en toe tijdens het tekenen of film kijken bijv. Echter hebben we afgelopen 

week gerekend en spelling geoefend met de spinner! De kinderen hadden dobbelstenen om 

een som mee uit te rekenen en de uitkomst van die som gaf een werkwoord. Vervolgens 

gaven ze een draai aan de spinner en die bepaalde welke werkwoordsvorm ze moesten 



opschrijven bijvoorbeeld ik-vorm tegenwoordige tijd of voltooid deelwoord. De kinderen 

waren erg betrokken, zelfs toen de temperatuur in de klas steeg.  

 
 

Start cito's 

Deze week starten de afnames van de laatste cito toetsen van dit jaar! Groep 7 is dinsdag al 

afgetrapt met rekenen deel 1 en zal (waar mogelijk) per dag een deel van iedere toets 

maken. Zo kunnen we goed geconcentreerd te werk gaan. Groep 6 maakt het grootste deel 

van de cito toetsen bij Meester Mark, dat is wel zo fijn. We wensen iedereen heel veel 

succes, jullie kunnen het! 

 

Groep 8 
Schoolkamp 
De voorbereidingen zijn in volle gang en bijna alles is 
geregeld. Dit jaar gaan we voor het eerst naar 
Riestenblik in Leende en hopen dat deze 
accommodatie ons goed bevalt. Woensdag 14 juni 
vertrekken we op de fiets en vrijdag 16 juni zullen we 
rond de klok van 16.00 uur weer terug in Soerendonk 
zijn. Alle ouders krijgen nog een informatiebrief. Zijn 
er toch nog vragen dan horen we die graag.  
 

Drugsvoorlichting 
Nadat de ouders voorlichting over drugs en alcohol hebben 
gehad zijn dinsdag 13 juni de kinderen aan de beurt.  
De kans bestaat dat ze de komende jaren in aanraking komen 
met drugs en alcohol. We willen de kinderen hiervan op de 
hoogte brengen, zodat ze de gevaren hiervan te weten komen. 
De workshop wordt gegeven door een medewerker van Halt en 
een ervaringsdeskundige. De workshop begint om 9.00 uur en 
duurt tot 12.00 uur.  

 
 

André Kuipers 
Op 20 juni gaan we met groep 8 naar het theater in Weert. 

André Kuipers zag de aarde zoals maar weinigen haar zagen: 

vanuit de ruimte. Hij vloog twee missies van in totaal 204 

dagen. Over deze ervaring gaat hij ons het een en ander 

vertellen. Hij wil ( jonge) mensen laten weten hoe kwetsbaar 

onze planeet is. Hij wil ons laten zien dat vernieuwde 

technieken en maatregelen om het tij te keren echt werken en 

zij daar zelf veel aan kunnen doen. 

Het zal zeker een interessante lezing zijn. Wellicht niet 

toevallig zijn we met alle leerlingen bezig met het verzamelen van plaatjes met info over 

bepaalde onderwerpen. Iedere leerling heeft een onderwerp en gaat deze in de klas 

presenteren. 
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Groep 7 gaat op maandag 19 juni ook naar deze voorstelling, voor meer info zie berichten 

van groep 6/7. 

Postzegels 

Beste Ouders 

Als uw kind heeft mee gedaan aan de postzegelontwerp 

wedstrijd voor Filakids,  dan kan men van elk ontwerp een 

postzegelvelletje laten maken bij PostNL.  De kosten van een 

velletje van 10 stuks zegels gaat dan 10,45 € kosten. Bij twee 

velletjes bedraagt de prijs 19,40 € totaal.  Het postzegelontwerp 

moet dan ingeleverd worden bij de leerkracht van de betreffende 

klas met de naam en het bedrag voor het velletje. Als het velletje 

klaar is wordt het aan het kind mee gegeven. Dit gaat wel enkele 

weken duren. Doorgeven aan meester Louis 

Namens Filakids,   

Jan Verheijden en  Giel van Hulten  

 

Hieronder alle winnaars; 1e rij 2de van links het winnende ontwerp van Anouk van 

Kleinebreugel 

 

 

 

EHBO 

Nog een tweetal EHBO-lessen en dan krijgen de kinderen een 

theorie en praktijk examen voorgelegd. Tot nu toe gaat het erg goed 

en zijn de kinderen erg betrokken. Aan het examen is natuurlijk een 

diploma uitreiking gekoppeld. Het zou extra feestelijk zijn als u als 

ouders daar ook bij kunt zijn. De diploma uitreiking is op woensdag 

21 juni na het praktijkexamen. De juiste tijd is nu nog niet bekend, 

maar zal zeer waarschijnlijk in de ochtend zijn. We houden u op de 

hoogte.   
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Beste leerlingen en ouders, 

Na de zomervakantie krijgen alle basisschoolleerlingen weer het boekje van 

Sjors Sportief en Sjors Creatief met allerlei leuke sportieve en creatieve 

activiteiten in Cranendonck. Maar het boekje kan niet gemaakt worden als er 

geen leuke tekening op de voorkant staat. En wij willen de keuze niet maken 

welke tekening dat moet worden, dus jullie mogen vanaf 19 juni a.s. gaan 

stemmen op de tekening die je zelf het mooist vindt of die van je eigen school! 

Ga naar www.sjorssportief.nl en klik op het plaatje van de tekenwedstrijd. Geef 

dan aan uit welke gemeente je komt en dan kun je je keuze maken. Stemmen 

kan tot 3 juli 9.00u! 

De winnende tekening komt op het boekje dat in september op alle scholen in 

Cranendonck wordt uitgedeeld en de leerling die de tekening gemaakt heeft, wint een leuk 

uitje voor de hele klas! 

Groetjes, namens Sjors Sportief en Sjors Creatief 

Carrie van Hoef 

Cordaad Welzijn 

 

 

 

 

  

  

 Verjaardagen  
 
  3 juni     Jasmijn Ras                groep  6/7 
  4 juni     Pim Schonkeren         groep  3/4 
  7 juni     Fae van der Hoeven   groep  5 
15 juni     Renske Damen           groep  5 
15 juni     Anika Marapin             groep  5 
16 juni     Sam van Dijk               groep  3/4 

16 juni     Floor Verhees              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.  

 

Kinderwoorddienst  
 

Zaterdag 17 juni is er om 19.00 uur weer een kinderwoorddienst in de kerk in Soerendonk.  

Graag nodigen we alle ouders en kinderen uit hier voor uit. 

 

Met vriendelijke groet, 

Werkgroep Kinderwoorddienst 

 

 

Groetjes, 

Rita Ceelen 

 

Ekkerloop juni 2017 
 
Op 7 - 4 - 21 en 28 juni wordt voor de 29ste keer de Ekkerloop georganiseerd rondom het 
sportpark in Budel. 
Voor de jeugd t/m 16 jaar wordt er telkens een jeugdloop georganiseerd waaraan je gratis 
kunt deelnemen. 
Voor de jeugd zijn er verschillende categorieën: 
 

  
                                        

  

http://www.sjorssportief.nl/


600 meter voor meisjes/jongens t/m 6 jaar 
 
600 meter voor meisjes/jongens van 7 t/m 9 jaar 
 
1000 meter voor meisjes/jongens van 10 t/m 12 jaar 
 
1609 meter voor meisjes/jongens van 13 t/m 16 jaar 
 
Daarnaast is het mogelijk om in te schrijven per team. Een team bestaat uit 5 lopers die 
dezelfde afstand lopen. Alle deelnemers van de teams doen ook mee in het individuele 
klassement. Ook is er elke loop een prijsje te winnen in de tombola. 
 
Dus kom lekker mee rennen op woensdagavond in juni! 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 


