
 

 

 Nieuwsbrief Basisschool St. Joan   

   Schooljaar 2016-2017  

  

  
 

Agenda 

  20 juni schoolreis groep 1 t/m 7 

  20 juni 9.00 u. – 10.00 u. Theorie examen EHBO groep 8 

20 juni 13.15 u. – 5.00 u. André Kuipers (theatercollege) groep 8 

21 juni Groep 8 Praktijkexamen EHBO groep 8 

23 juni   11.15 u. – 12.00 u. maandafsluiting groep 0/1/2 

26 juni Studiedag, kinderen vrij 

30 juni Nieuwe nieuwsbrief 

  

Goed om te weten:  
Geachte ouders en verzorgers van BS St Joan, 
 

Met een zonnig weekend voor de deur hier de nieuwsbrief van St Joan 

De afgelopen week stond de formatie voor de MR op de agenda. Op de dag zelf is deze 

door mij als directeur terug getrokken aangezien SKOzoK hier nog een aantal vragen over 

had. 

Helaas is deze versie op de een of andere manier toch naar buiten gekomen en dat levert 

natuurlijk voldoende stof op tot speculaties etc. etc. 

Voor alle duidelijkheid wil ik u bij deze aangeven dat de formatie en groepsverdeling pas 

definitief is nadat de MR deze heeft goed gekeurd en ik deze aan u via de nieuwsbrief of 

aparte brief kenbaar maak. 

Tot die tijd mag u speculeren, nadenken of gissen maar waar hebben we het eigenlijk over… 

niets. 

 

Onderaan deze nieuwsbrief treft u een brief aan over de Prikactie in het onderwijs. 

De prikactie houdt in het kort in dat de school op dinsdag 27 juni een uur later open gaat. In 

de brief staat een en ander uitgelegd, waarom wij als team van ST Joan deze actie 

ondersteunen. 

Wij vragen u om ons hierbij te ondersteunen door de petitie www.pofront.nl te ondertekenen. 

Ook de MR van St Joan staat achter deze actie en roept op om de petitie kracht bij te zetten. 

Uw kinderen zijn op 27 juni dus van harte welkom om 09.30 uur! 

 

Ik wens u een goed weekend! 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Willem-Jan van Hest 

Directeur 

 

Speciale uitnodiging voor u!!!! Dus voor alle ouders, opa’s, oma’s, ooms en tantes en 

anderen, die op wat voor manier dan ook, dit schooljaar een steentje hebben 

bijgedragen voor de kinderen van St. Joan. Dus als u gefietst, gereden, voorgelezen, 

gepoetst, getuinierd, luizen gepluisd hebt, de school versiert, geholpen met 

  
  
  

http://www.pofront.nl/


Koningsdag of geholpen hebt bij een speciale activiteit, zoals Kerst, Pasen, 

verkeersdag of iets anders, dan is deze uitnodiging voor u bestemd!!! 

 

Groep 8 nodigt u daarom uit om op woensdag 5 juli naar de musical “Niet te filmen” te komen 

kijken. Dit dus omdat u zich op een bijzondere manier ingezet hebt voor de kinderen van 

basisschool St. Joan. Daarvoor zijn wij u allen dankbaar!!  

U  bent op woensdagavond om 19.15 uur van harte welkom in onze aula om te komen kijken 

naar de musical. Natuurlijk wordt er ook gezorgd voor een hapje en een drankje. De 

kinderen van groep 8, die de school nu gaan verlaten, stellen het zeer op prijs als u deze 

avond komt. 

Geeft u door of u aanwezig bent of niet??!! 

 

Het programma ziet er als volgt uit; 

 

* 19.15 uur  ontvangst met koffie/ thee 

* 19.30 uur  korte impressie van ons schoolkamp 

* 20.00 uur  musical 

* 21.30 uur  gezellig samenzijn met een drankje en een hapje 

 

Rond de klok van 23.00 sluiten we af omdat de kinderen de volgende dag weer fit op de 

planken moeten staan. 

Om een idee te hebben hoeveel personen we kunnen 

verwachten zouden we het fijn vinden als u via de mail 

laat weten of u aanwezig zult zijn; 

ldignouts@skozok.nl  

 

Schooltuin 
Wie maakt er a.s. dinsdagavond 20 juni een uurtje tijd 
vrij om te helpen in de schooltuin? Vele handen maken 
licht werk!  
Vanaf 18.30 uur!!!  
 
De tuinwerkgroep. 
 

Gevonden voorwerpen 
 
Beste ouders, 
In de kast met gevonden voorwerpen liggen nog heel veel spullen die nog steeds niet zijn 
opgehaald. Tot aan de grote vakantie krijgt u hier nog de gelegenheid toe en anders worden 
de spullen weg gedaan. 

 

Nieuws uit de groepen:  
  
Groep 1/2  

- We hopen dat de papa’s gaan genieten van hun Vaderdag versje en hun 

bijbehorende cadeautje. 

- In groep 1 is de afgelopen 2 weken de Cito-toets afgenomen (taal en rekenen voor 

kleuters). Er komen geen speciale gesprekken over deze toets maar bij 

bijzonderheden wordt er contact opgenomen. Ouders mogen natuurlijk altijd 

binnenkomen om te vragen hoe het gegaan is. 

- Aankomende dinsdag is het dan eindelijk zover! Het schoolreisje naar DippieDoe! We 

verwachten jullie om half 9 op school maar de bus vertrekt rond 9 uur. We zouden het 

erg leuk vinden om uitgezwaaid te worden door de papa’s en mama’s en zijn rond 

half 4 weer terug. Wij hopen op heerlijk weer! 
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- De komende 2 weken gaan we een vouwwerkje maken voor in het plakboek. 

- Dit is tevens de laatste weektaak rondom het thema ‘Indianen’. 

- We sluiten dit af met een optreden tijdens de maandsluiting a.s. vrijdag. Om 11.15u 

gaat ons optreden beginnen. 

- De laatste schoolweken hebben we werkjes rondom ‘de kermis’ en ‘buiten spelen’. 

- We krijgen in groep 2 zelfs een gast leerling in onze groep. 

Felicity gaat normaal gesproken naar de ‘reizende school’. (Een school speciaal voor 

kinderen die veel onderweg zijn, zoals met de kermis of het circus). Ze komt vanaf 

aanstaande woensdag tot dinsdag 27 juni bij ons in de groep 2.  

- Foto’s van activiteiten die bij de kleuters gehouden zijn kun je vinden op de Skozok 

App onder het kopje ‘Fotoalbums’. Hier staan vele leuke foto’s van het afgelopen 

schooljaar. 

- In groep 2 zal er de laatste weken een letterkennistoets afgenomen worden, deze is 

bedoeld om de beginsituatie van de kinderen richting groep 3 helder te krijgen. Er 

worden daarnaast kinderen ‘nagetoetst’ die op de M2 Cito-toets nog een aantal 

aandachtspunten hadden.  

  

 

Groep 3/4 
 

Klein tafeldiploma 

Dikke duim voor Casper, Joyce, Isis, Tygo en Stef … zij hebben het kleine tafeldiploma 

gehaald! Wie is de volgende?? 

 

Cito-toetsen 

Keihard hebben we de voorbije weken gewerkt aan de cito-toetsen. De juffen zijn trots op 

hun kanjers! 

 

Rapporten en portfolio's 

Zouden de vorige rapporten en de portfolio’s zo snel mogelijk weer mee terug naar school 

genomen kunnen worden?  

 

Vaderdag 

We hebben hard gewerkt aan ons Vaderdagcadeautje … we wensen onze papa’s zondag 

een fijne verwen dag toe! 

 

Grote schoonmaak 

Wij zijn op zoek naar mama’s/oma’s die op maandagnamiddag 10 juli of dinsdagnamiddag 

11 juli willen helpen met het poetsen en opruimen van de kasten. De dank van onze juffen is 

groot! 

 

Juffendag 

Op woensdag 12 juli gaan we waarschijnlijk de verjaardagen van de juffen vieren.  

 

 

 

Groep 5 

 

Bezoek van de bieb 

Vandaag zijn twee dames van de bibliotheek bij ons op bezoek geweest. Middels een 

computerprogramma hebben wij allerlei zaken geleerd over mediawijsheid maar ook over 

chocolade. Het was een hele leuke ochtend en wat hebben we hard gewerkt!  

 

Cito-toetsen 

De cito-toetsen zijn voorbij! Eindelijk! Met het mooie weer waren het zware weken waarin de 

juf soms gek werd van de drukte maar het is allemaal goed gekomen. Iedereen heeft 

ontzettend zijn best gedaan en de resultaten zien jullie binnenkort! 



 

Techniekmiddag 

Afgelopen donderdag heeft juf Mariël samen met 3 andere studenten een techniekmiddag 

georganiseerd. Tijdens deze middag hebben we samen met groep 6 allerlei zaken geleerd 

over natuur en techniek. We hebben licht gemengd, bruggen gebouwd, met magneten 

gespeeld, allerlei proefjes met water gedaan en met licht en schaduwen geëxperimenteerd. 

We willen de 4 juffen heel erg bedanken voor deze leuke dag!  

 

Alice in Wonderland 

Vorige week zijn we naar Alice in Wonderland geweest in het muziekgebouw in Eindhoven. 

We hebben een toneelstuk gezien waarbij een heel orkest de muziek verzorgde. Het was 

heel indrukwekkend om dit allemaal eens te zien in een echt theater. Een groot dank je wel 

voor de ouders die gereden hebbben!  

 

Groep 6/7 
Afgelopen maandag hebben Janou en Jamie het middagprogramma verzorgd. Zij gaven een 

presentatie over paarden en vervolgens zijn we naar Janou haar paarden gaan kijken. Een 

aantal leerlingen ontpopten zich tot ware ruiters. 

Bedankt dames voor deze leuke en leerzame middag! 

  

Ook de komende week gaan we er weer op uit. Maandag naar André Kuipers en dinsdag op 

schoolreis. We hebben inmiddels precies genoeg ouders om groep 7 (ook de 7 van 7/8) naar 

het Munttheater te kunnen brengen. We vertrekken om 12.30 uur op school. Het college 

van onze bekende astronaut  begint om 13.15 u. Ouders kunnen niet mee de zaal in maar 

mogen het college wel volgen via de beeldschermen in de foyer van het theater. 

  

Afgelopen week zijn de cito’s afgerond, tijd voor het laatste stukje van dit schooljaar. En dat 

laatste stukje schooljaar gaan we juf Mijke weer terug zien voor de klas. Ze heeft genoten 

van haar verlof maar is vast blij om ook weer met ons te gaan werken! Welkom terug lieve 

juf. 

Dit betekent ook meteen dat we afscheid moeten nemen van een andere lieve juf, juf 

Patricia. Wat heeft ze al die weken ervoor gezorgd dat alles lekker door kon gaan! We 

vinden haar een echte topper en zullen haar zeker gaan missen!  

Juf Patricia bedankt voor alles! 

  

Woordje van Juf Patricia 

Wat heb ik het onwijs naar mijn zin gehad op St. Joan! Graag wil ik alle kinderen, collega's 

en natuurlijk ook de papa's en mama's (opa's en oma's) bedanken voor de fijne 

samenwerking en alle hulp voor bijv. het meefietsen of meerijden. Ik kijk met veel plezier 

terug op deze leuke periode! Helaas zit het er nu op en zie ik jullie misschien weer eens. Tot 

ziens! 

 

Groep 8 
Vanuit groep 8 is er deze keer geen stukje, daar de kinderen volop aan het genieten zijn van 

hun Bivak. 

 

 

 

 

  

  

 Verjaardagen  
 
18 juni   Finn Hesen             groep  5 
19 juni  Tara Jansen            groep  2 
21 juni  Sophie van Mierlo   groep  0/1 
24 juni  Jonne Fusers          groep  3/4 
24 juni  Lieke van Mierlo      groep  3/4 
27 juni  Bob Renders           groep  5 

30 juni  Renée Compen       groep  5                              

  

 

  
                                        

  



Voor vragen en opmerkingen: infostjoan@skozok.nl   

En kijk op de website www.stjoan.nl we proberen die zoveel mogelijk actueel te houden.  

                                                                                                         
 
 
 
 
 
 
Soerendonck, 16  juni 2017 
 
 
Betreft: Informatie over de petitie en prikactie op dinsdag 27 juni 
 
 
Beste ouder(s) en/of verzorger(s),  
  

Wellicht heeft u er de laatste tijd al het een en ander over gehoord; leerkrachten van basisscholen 

maken zich ernstig zorgen over de toekomst van het onderwijs. In deze brief leggen we u uit waarom 

wij ons zorgen maken en vragen wij u om uw steun.  

 
Onder andere de werkdruk en de lage salarissen voor leerkrachten in het basisonderwijs hebben er 
in de afgelopen jaren voor gezorgd dat er te weinig nieuwe leerkrachten beschikbaar zijn. Dit heeft 
als gevolg dat we nú al kampen met een lerarentekort dat in de aankomende jaren nog zal gaan 
groeien. Het wordt zo steeds moeilijker om afwezige leerkrachten te vervangen. 
In de afgelopen maanden hebben 41.000 leerkrachten van de actiegroep POinactie (PO = primair 
onderwijs), de vakbonden (AOb, CNV Onderwijs, AVS en FvOv) en de werkgeversorganisatie PO-raad 
hard gewerkt om deze problematiek aan te kaarten bij de politieke partijen in Den Haag. Helaas heeft 
dit nog niet geleid tot enige verbetering. Niks doen is echter geen optie. Het is vijf voor twaalf!  
 
We willen u vragen om uw stem te laten horen voor goed onderwijs. Iedereen gaat de gevolgen van 
het lerarentekort voelen als we nu niet als één front laten horen dat we ons zorgen maken en 
investeringen opeisen. Zo maken we het prachtige vak van leerkracht weer aantrekkelijk voor jonge 
mensen met onderwijspassie, wenden we een lerarentekort af en komt de kwaliteit van onderwijs 
aan de generaties kinderen die gaan komen, niet in gevaar.  
U kunt ons steunen door onze petitie te ondertekenen op www.pofront.nl. Elke stem telt, dus brengt 
u dit ook gerust onder de aandacht bij vrienden, familie en kennissen.   
 
Op dinsdag 27 juni zullen veel basisscholen in Nederland een uur later opengaan dan normaal, 
waaronder dus ook de school van uw kind(eren).  
Wij verzoeken u met klem om deze ochtend tot 09.30 uur zelf opvang te regelen voor uw kinderen. 
Misschien kan een buurvrouw of-man, opa of oma hierin ivoor u ets betekenen of misschien kan hulp 
gevonden worden via een klasgenootje waarvan de ouder misschien op dat moment wel thuis is.  
Op dezelfde dag zal in Den Haag de petitie overhandigd worden aan premier Mark Rutte. Voor de 
toekomst van het mooiste vak van de wereld, de toekomst van het onderwijs in het algemeen, maar 
vooral voor de toekomst van hele generaties kinderen! Dus ook die van u.   
 

Met vriendelijke groet,  

 

Namens het team van St Joan en alle leerkrachten vertegenwoordigd door het PO-front  
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Beste kinderen en ouders van alle groepen van basisschool St. Joan, 

 

Altijd al een muziekinstrument willen bespelen maar is het er nog niet van gekomen. Lijkt het 

je ook leuk die mooie filmmuziek of top 40 nummers zelf te kunnen spelen met een 

instrument. Geef je dan op voor een muziekopleiding via het Soeriks Muziek Gezelschap. 

Het is nooit te laat om te beginnen!  

 

Buiten het feit dat muziek maken goed is voor je ontwikkeling is het ook vooral leuk om in 

groepsverband muziek te maken. Klarinet, trompet, drums, trombone, of saxofoon, een 

greep uit de mogelijkheden van instrumenten welke je kunt leren bespelen via onze 

muziekopleidingen.  

 

Via muziekschool Grensland in Cranendonck zijn de lessen te volgen. Bij genoeg 

aanmeldingen zelfs in Soerendonk. Na een jaar algemene muzikale vorming met de blokfluit, 

mag je al een instrument kiezen. Vervolgens kun je al snel daarna meespelen bij de eerste 

groepsgezelschappen via de opleiding, het jeugdorkest ZMG en uiteindelijk bij het grote 

orkest van het SMG.  

 

Dus wordt jij de nieuwe Kyteman of maak jij straks deel uit van ons orkest tijdens een van de 

volgende edities van Zurrik Live! Misschien wel al tijdens de eerst volgende editie in 2019! 

Start dan nu met de opleiding via het SMG. Voor meer informatie kun je bellen met Toon van 

der Heijden 0495-592311 of stuur een mailtje naar info@soeriksmuziekgezelschap.nl en 

we nemen contact met je op.   

 

Muzikale groet, 

 

Jeugdcommissie SMG 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 


