
 

 

 Nieuwsbrief Basisschool St. Joan   

   Schooljaar 2016-2017  

  

  
 

Agenda 

  4 juli 2de rapport 

  4 juli Musical groep 8 voor de kinderen 

5 en 6 juli Musical groep 8 

6 juli Doorschuifmiddag 

12 juli Juffen dag groep 3/4 

13 juli   Juffen dag groep 1/2 

13 juli Nieuwe nieuwsbrief 

14 juli Calamiteitendag 

17 juli – 27 aug. Zomervakantie 

  

Goed om te weten:  
 

Beste Ouder(s) en Verzorger(s) van BS St Joan 
 

Afgelopen week hebben we op maandag een studiedag gehad. 

In de ochtend hebben we met elkaar geëvalueerd  hoe onze planning van het afgelopen jaar 

heeft bijgedragen aan de ontwikkeling van St Joan. 

Op basis daarvan hebben we onze plannen voor het komende jaar in grote lijnen uiteen 

gezet. Deze kunnen nu verder worden uitgewerkt zodat we het komend jaar weer kunnen 

werken aan verbetering, verdieping en vernieuwing van het onderwijs in Zurrik. 

In de middag en avond hebben we met het team een teamuitje gehad. Goed voor 

teambuilding en dat heeft voor heel wat verbinding gezorgd. 

’s Avond heeft de MR de formatie van positief advies voorzien. 

 

De komende week zult u ongetwijfeld nog meer van St Joan horen. Hopelijk krijg ik dan te 

horen wie er naast juf Paula komt te staan in verband met het ouderschapsverlof en scholing 

van Juf Mijke. 

Ik wens u een fijn weekend. 

 

Willem-Jan van Hest 

 

Herinnering, herinnering, herinnering, herinnering 
Ook u heeft zich zeker op een of andere manier ingezet voor de kinderen van St. 
Joan. En omdat u dat gedaan heeft willen we u hiervoor bedanken. 

  
  
  



Dit willen we doen door u uit te nodigen om te komen kijken 
naar de musical “Niet te filmen” op woensdag 5 juli. Op 
deze manier willen wij u bedanken voor uw inzet dit 
schooljaar. Natuurlijk wordt er voor een drankje en een 
hapje gezorgd. De kinderen van groep 8, die de school nu 
gaan verlaten, stellen het zeer op prijs als u deze avond 
komt 
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 als u via de mail laat weten of u 

aanwezig zult zijn;  

ldignouts@skozok.nl 

 

Briefjes continurooster 

De briefjes voor het aanmelden van het overblijven op school kunnen tot en met 5 juli 

ingeleverd worden in de klas van uw kind. 

We zijn nog op zoek naar oma's/opa/s moeders/vaders die graag mee willen helpen het 

overblijven komend schooljaar te verzorgen. Heeft u vragen dan kunt u terecht bij juf 

Patricia/juf Ine en Karin Stevens. 

Alle overblijfouders bedankt voor de fijne hulp het afgelopen schooljaar! 

 

Nieuws over het oefenmoment voor instromers in groep 1 

Het doel van het oefenmoment voor nieuwe kleuters in groep 1 is het kennismaken met de 

kinderen en leerkracht(en) van de groep waarin uw kind na zijn of haar vierde verjaardag 

gaat starten. 

Wij vinden dat twee keer oefenen in de nieuwe groep voldoende is om een goede start te 

kunnen maken. Wij vragen u om in overleg met de leerkracht twee datums te kiezen in de 

weken voorafgaande aan de vierde verjaardag van uw kind. 

Er is één uitzondering op deze afspraak: als uw kind in de eerste week van het nieuwe 

schooljaar vier wordt, start hij of zij meteen na de zomervakantie. 

Net zoals de nieuwe kleuters die vlak voor of in de zomervakantie jarig zijn, mag uw kind één 

keer oefenen op de doorschuifmiddag. Deze is dit schooljaar gepland op donderdag 6 juli 

van 12.45 uur tot 14.45 uur. 

Wij rekenen op uw begrip en medewerking.  

 

Bezoek peuters bij kleuters 

 

Afgelopen week hebben elke dag een groepje peuters een bezoek gebracht bij de kleuters 

van groep 1. Ze mochten daar hun fruit opeten en naar een filmpje kijken, daarna nog 

gezellig o.l.v. een kleuter van groep 1 naar de "kermis" spelletjes spelen zoals blik gooien, 

visje vangen enz. (speelzaal)  

Volgende week mogen ze weer een keer op bezoek komen, zo kunnen ze al lekker oefenen 

voor het nieuwe schooljaar en wij vinden het reuze gezellig!! 

 

Nieuws over de schoolbibliotheek 
  

 NIEUW: Bibliotheek op school 

 in basisschool St. Joan 

  

Bibliotheek De Kempen start binnenkort in basisschool St. Joan met de Bibliotheek op 

school: een moderne schoolbibliotheek, met eigentijdse lees- en leermaterialen voor 

kinderen van vier tot en met twaalf jaar.  

  

In de Bibliotheek op school vinden kinderen en hun ouders / verzorgers prentenboeken, 

voorleesboeken, informatieve boeken, (eerste) leesboeken en materialen voor kinderen die 

moeite hebben met lezen. Op school is regelmatig een leesmediaconsulent van Bibliotheek 

De Kempen aanwezig, die het onderwijs mede ondersteunt. Ouders en leerkrachten kunnen 

bij haar terecht voor vragen over (leren) lezen en mediawijsheid. 
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Alle kinderen lid van de bibliotheek 

 Om boeken te lenen bij de nieuwe schoolbibliotheek, wordt elk kind gratis lid van Bibliotheek 

De Kempen.  

 

Veel kinderen zijn al lid van de bibliotheek en hebben daardoor een biebpasje. Dat pasje is 

niet nodig voor de nieuwe schoolbibliotheek, maar wel om boeken te lenen bij de bieb in 

Maarheeze of via www.bibliotheekdekempen.nl. Basisschoolkinderen die nog geen lid zijn 

van de bibliotheek, worden automatisch gratis lid en krijgen dan ook een eigen biebpasje.  

  

 

 

Openingstijden 

Voor groep 3 t/m 8 zijn de openingstijden dit schooljaar onder schooltijd op woensdag en 

vrijdag. In het nieuwe schooljaar zullen de openingstijden voor de kleuters en peuters met u 

worden deze worden gecommuniceerd. 

  

Voortdurend meer informatie 

We blijven u informeren, onder andere via school, lokale pers en de website van Bibliotheek 

De Kempen: www.bibliotheekdekempen.nl/biebopschool. 

  

 

Jill Billekens 

Leesmediaconsulent Bibliotheek De Kempen  

 

 

 

Nieuws uit de groepen:  
  
Groep 1/2 

-Het schooljaar loopt op z'n einde en dat betekent dat we het materiaal waar de kinderen het 

hele jaar mee gewerkt en gespeeld hebben schoon gemaakt moet worden. Het 

ontwikkelingsmateriaal wordt op school schoon gemaakt en blijft op school. We willen vragen 

om samen met uw kind materiaal uit de kasten in de klas te kiezen. Hiermee kunnen de 

kinderen thuis nog even spelen voordat het schoon gemaakt wordt. In het nieuwe schooljaar 

willen we weer een frisse start maken. 
-Volgend schooljaar hebben we twee lokalen tot onze beschikking en op elke dag behalve 

woensdag hebben we ook twee leerkrachten. Dit betekent dat we de groepen 1 en 2 op alle 

dagen behalve woensdag kunnen splitsen.  

-De laatste weken kleuren de kinderen als weektaak hun overgangsrapport en ze maken een 

tekening van zichzelf in het werkboek. Daarnaast mogen de kinderen die dat willen een 

kijkdoos van het strand maken. Hiervoor mogen de kinderen schelpen meebrengen. 

Schoendozen hebben we nog voldoende. 

-Donderdag 13 juli vieren de juffen samen hun verjaardag. De kinderen gaan na een klein 

feestje in de klas samen met juf Irma, juf Frida, juf Mandy en juf Ilse naar Partycentrum 

Antoine. Fijn dat we daar na het succes van vorig jaar weer welkom zijn. 

 

 

 

Groep 3/4 
Oudergesprekken 

Het schooljaar loopt op z’n eind. Mochten er nog ouders zijn die een gesprekje wensen, dan 

kunt u dit uiteraard aangeven aan ons. 

 

Blokfluitdiploma 

Wat een kanjers toch … Gijs Rooijakkers, Mirte en Marijn … ze kregen hun blokfluitdiploma. 

Knap gedaan! 

 

http://www.bibliotheekdekempen.nl/
http://www.bibliotheekdekempen.nl/


Tafeldiploma 

Weer eentje erbij … proficiat Jade met het behalen van je kleine tafeldiploma! 

 

Groot tafeldiploma 

Yes … proficiat Stef met het behalen van je groot tafeldiploma! 

 

 
 

Juf Nicol geslaagd 

Wij klinken op juf Nicol … zij is vorige week afgestudeerd en mag zich nu een echte juf 

noemen. Van harte gefeliciteerd. Je hebt het verdiend! Veel succes … 

 
 

Reminder 

Zijn er misschien nog mama’s of oma’s die ons kunnen komen helpen met schoonmaken op 

maandagmiddag 10 of dinsdagmiddag 11 juli? 

De kinderen mogen op deze 2 dagen een klein emmertje, een poetsdoek, een 

handdoek en een grote plastic tas meebrengen… 

 

Juffen dag 

Op woensdag 12 juli gaan we onze juffen dag vieren bij partycentrum Antoine. De kinderen 

hoeven die dag geen fruit mee te brengen. De juffen zullen zorgen voor iets lekkers! 

 

Geen gym 

Op dinsdag 4 juli gaan we niet gymmen i.v.m. de musicalopvoering van groep 8! 

 

Groep 5  
Schoolreis 

Vorige week dinsdag zijn we op schoolreis gegaan naar Bobbejaanland. Wat was het een 

geweldige dag! We hadden heerlijk weer, het was niet super druk en we hadden genoeg 

waterspelletjes voor verkoeling. We willen de mama’s bedanken die mee zijn gegaan en alle 

ouders bedankt voor de goede voorbereiding bij de kinderen zodat we samen een superdag 

hebben gehad!  

 

Planning laatste schoolweken 

- Het einde van het schooljaar is bijna aangekomen. Aanstaande dinsdag krijgen alle 

kinderen hun rapport mee. Mocht u hier nog vragen of opmerkingen over hebben, 

loop dan even bij de juf binnen.  

- Ook zullen we dinsdagochtend naar de musical van groep 8 gaan kijken. De kinderen 

hoeven geen gymspullen mee te nemen.  



- Op woensdag 12 juli zullen we de klas helemaal schoonmaken. Hiervoor mogen de 

kinderen een emmer en een doek meebrengen. Ook een tas om alle spullen mee 

naar huis te nemen is handig. Mochten er mama’s of oma’s zijn die graag willen 

komen helpen zou dat erg fijn zijn! 

- Op donderdag 14 juli zullen de juffen afscheid nemen. Hier is een leuk en druk 

programma voor gepland!  

 

Juffen dag 

Ook willen de juffen nog graag een dag met de kinderen op pad voor juffen dag. De planning 

hiervan is nog niet definitief en zal later volgen.  

 

 

Groep 6/7 
Terugblik 

Het bezoek aan André Kuipers in het Munttheater, de schoolreis naar Bobbejaanland, de 

vrije maandag en het vrije uurtje op dinsdag... we hadden het er maar druk mee. Het een 

heel leerzaam, het ander supergezellig en heel relaxed! Vooral het bezoek aan André 

Kuipers was heel interessant. Wist je dat als je je haren wast in de ruimte, dat het water dan 

als een blubber op je hoofd op en neer gaat? Of dat als je een pen een héél klein tikje geeft, 

hij dan een kilometer ver weg zweeft? Echt geluk dat we hier naartoe mochten! 

 

Afronding schooljaar 

De laatste weken van het schooljaar naderen. A.s. dinsdag gaat het rapport mee, de laatste 

werkboekjes worden uit gemaakt, we gaan kijken naar de musical van groep 8, we hebben 

een leuke afsluiter in de laatste week, de doorschuifmiddag staat alweer voor de deur... we 

hebben het er maar druk mee. Een gezellige tijd die we met z'n allen zo goed mogelijk zullen 

doorlopen. 

Mochten er in deze tijd nog vragen zijn bij de ouders, loop dan gerust binnen.  

 

Groep 8 
Musical 
We hebben de laatste tijd ontzettend veel geoefend en we gaan er dan ook een mooie 

opvoering van maken. We hopen dat er veel mensen komen kijken.  
Dinsdag is de opvoering voor de kinderen van St. Joan, woensdag is de bedankavond en 

donderdag voor ouders en familie.  

We hebben er veel zin in. 

 

Laatste schoolweek 

Zoals andere jaren sluiten we de het schooljaar voor groep 8 op dinsdagmiddag af. We 

glijden dan weer “door de raam de deur uit”. Dit zal om 14.45 uur gaan gebeuren. 

Vrijdag 7 juli ruimen we alles van de musical op. Maandag 10 juli  en dinsdag 11 juli ruimen 

we de klas op, maar ronden we de 8 jaren St. Joan ook feestelijk af. Over het hoe en wat is 

nog een verrassing, maar we houden u op de hoogte.  

Ps Op woensdag en donderdag mogen de kinderen van groep 8 nog naar school komen om 

nog het een en ander op te ruimen. Het moet niet maar het mag. 



Natuurlijk zorgen we voor een versnapering. 

 
 

 

 

  

  

 Verjaardagen  
 
4   juli  Bart Voorwald   groep 2 
8   juli  Guus Adams     groep 6/7 
8   juli  Rick van Moll    groep 7/8 
9   juli  Fem van Dijk    groep 6/7 
12 juli  Lorijn Fusers    groep 0/1 
12 juli  Meis Liplijn       groep 0/1 
12 juli  Raf Meijer         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.  

 

 

Lezen in de zomervakantie  

Het einde van het schooljaar komt in zicht en de zomervakantie 

lonkt. Heerlijk natuurlijk, maar vaak lezen kinderen in de vakantie 

minder dan normaal. Uit onderzoek is gebleken dat kinderen die in de vakantie 

niet lezen, na de vakantie een terugval in leesontwikkeling hebben, doordat 

niet dagelijks meer geoefend wordt. Het gevolg is dat leerlingen bij de start 

van het nieuwe schooljaar niet meer het niveau hebben dat ze voor de 

zomervakantie hadden. Dit wordt de zomerdip genoemd. Het is dus belangrijk 

dat uw kind ook in de vakantie blijft lezen. 

 

Tips tegen een zomerdip: 

1. De Vakantie Bieb-app Digitaal lezen op een tablet met de VakantieBieb-app. De app 

bevat een leuke selectie leesboeken. Kijk voor meer informatie op 

www.vakantiebieb.nl 

Deze app is gratis, ook als je geen lid bent van de bibliotheek. 

2. De Luister Bieb-app Wist je dat de bibliotheek honderden luisterboeken heeft? 

Geniet in de auto op vakantie of lekker in je achtertuin van de vele boeken die je 

gratis kunt downloaden! Kijk voor meer informatie op www.bibliotheek.nl/luisterbieb 

3. Stop vooral zelf niet met lezen! Laat je kind zien dat lezen leuk is en juist iets is wat 

je voor je plezier doet. Pak dus lekker zelf je favoriete boeken (of gooi je e-reader vol) 

  
                                        

  

Met 15 minuten 

lezen per dag 

wordt de  

woordenschat 

 uitgebreid met 

1000 woorden per 

jaar 

per jaar. 

http://www.vakantiebieb.nl/
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en ga lezen. Wist je dat vooral het voorbeeld van vader zien lezen een positief effect 

heeft op kinderen? 

4. Kinderboeken mee! De meest voor de hand liggend tip is natuurlijk: neem leuke 

kinderboeken mee in je koffer! Ga vooraf ook samen naar de bibliotheek en laat je 

kind zelf boeken uitkiezen voor de vakantie. Boeken die nog te moeilijk zijn, kun je 

voorlezen of samen lezen. 

5. Op vakantie? Neem leuke spellen mee. Tijdens regenachtige dagen slaat de 

verveling snel toe, maar ook als de zon schijnt zijn talige spelletjes een leuk 

tijdverdrijf, zoals scrabble (junior) of Maan roos vis spelletjes voor de beginnende 

lezers.. 

6. Naar het museum Op je vakantiebestemming zijn vast een paar boeiende musea te 

vinden waar jezelf nog nooit aan gedacht had. 

7. Lezen is overal Denk aan de menukaart in het restaurant, borden onderweg, 

foldertjes van de dierentuin die je wil gaan bezoeken, een boekje over het land waar 

je naar toe gaat of een informatief boekje over een favoriet onderwerp van je kind. 

Ook strips, leesboeken en kindertijdschriften zijn leuk èn zinvol om te lezen. 

8. Vertier op de achterbank Voor lange autoritten zijn niet alleen vakantieboeken 

superleuk en leerzaam, maar ook een tablet is tegenwoordig populair op de 

achterbank. Een paar goede apps erop en rijden maar! En zeker ook 

nummerbordtaalspelletjes met de hele familie zijn leuk!  

 

 

Veel leesplezier! 

 

Rabo Dikke Banden Race; De leukste fietswedstrijd 

van Maarheeze!  

  

Ben jij tussen de 7 en 12 jaar oud en ben jij stoer genoeg om in het ‘echt’ tegen jouw 

vriendjes en vriendinnetjes te racen? Gooi je Playstation of Xbox dan snel aan de kant en 

schrijf je in voor de Rabo Dikke Banden Race!  

Wie weet ben jij met deze fietswedstrijd de snelste en win je naast een super leuke prijs ook 

nog eens de titel ‘Snelste racer van de Rabo Dikke Banden Race 2017’. Hoe gaaf is dat?  

Wil jij mee doen? Kijk dan snel op onze website: www.mijlvanmares.nl en schrijf je in!  

 

http://www.mijlvanmares.nl/


 
 

 

 
 



 


