
 

 

 Nieuwsbrief Basisschool St. Joan   

   Schooljaar 2016-2017  

  

  
 

Agenda 

14 juli t/m 27 aug. zomervakantie 

    

  

  

  

  

  

Goed om te weten:  
  
 

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

 

Het einde van het schooljaar is daar.  

Voor St Joan een turbulent schooljaar. 

Veranderingen in de directie en in het team. 

Het is in ieder geval mijn doel om daarin meer en meer rust te creëren. 

Daarnaast is het goed om bij de start van het schooljaar met u als ouders nog eens goed 

naar de verschillende rollen binnen het onderwijs te kijken. 

Dit om misverstanden te voorkomen en duidelijkheid te scheppen in de communicatielijnen 

 

Zelf ben ik het komend schooljaar op de maandagmiddag, de woensdag en de 

donderdagochtend op school als vaste momenten aanwezig. 

Waardoor ik midweeks duidelijker aanwezig op school. 

 

Samen met het hele team wil ik u bedanken voor al uw inzet en ondersteuning in de diverse 

groepen, bij klusjes of activiteiten het afgelopen schooljaar. Met u kijken ook wij uit naar de 

vakantie, lekker uitrusten en tegelijkertijd nieuwe inspiratie opdoen om vol nieuwe energie, 

eind augustus bij de start van het nieuwe schooljaar, weer aan de slag te gaan op St Joan. 

De mooiste Basisschool van heel Soerendonk,  

 

Met vriendelijke groet,   

                                       

Willem-Jan van Hest 

directeur                                                                                           
 

 

 

 

Nieuws uit de groepen:  
  
Groep 3/4 
 

  
  
  



Juffendag 

De verjaardag van onze juffen werd, o.w.v. het slechte weer, binnen gehouden. Normaal 

gezien zouden we ons feest vieren bij Antoine. Dan maar het back-up plan... na het zingen 

en het geven van de attenties deden we allerlei leuke en grappige spelletjes.  

Foto’s van onze spaghettidans, peperkoekspel en bingo kunnen jullie terugkijken op onze 

Skozapp. Nog een dikke dankjewel voor de leuke tekeningen en cadeautjes. De juffen zijn 

erg verwend!!! 

 

Bedankt 

In deze nieuwsbrief willen we graag alle ouders bedanken voor de fijne samenwerking van 

het afgelopen schooljaar. Als we jullie hulp nodig hadden stonden jullie steeds voor ons 

klaar! 

Ook een hele dikke dankjewel voor de mama’s die hebben geholpen met het poetsen van de 

klas. Bedankt mama Annemieke, mama Toine en mama Ingrid voor de hulp. Ook een dikke 

duim voor mama Silvia en mama Janneke die onze knuffels van een dikke laag stof hebben 

gered!! 

 

Fijne vakantie 

We wensen alle ouders en kinderen een fijne en zonnige zomervakantie toe. Geniet van de 

gezellige familiemomenten en tot ergens in augustus!!! 

 

Groep 6/7 
 

Het zit er weer op: een heel schooljaar van leren, vrolijkheid, doorzetten, uitjes, samen 

spelen en zo nog veel meer. Het was een gezellig jaar, waarin we met veel juffen en 

meesters (juf Ellen, juf Mijke, juf Debbie, meester Mark en juf Patricia) jullie een stapje 

verder op de ladder hebben trachten te brengen.  

Kinderen, bedankt voor jullie SUPER inzet dit schooljaar! Wij wensen jullie een hele fijne 

vakantie. En voor daarna: heel veel succes in je nieuwe groep! 

 

Groep 8 
Lieve kinderen en ouders, 
De kinderen van groep 8 zijn nu klaar hier. Het schooljaar 
afgesloten met een fantastisch schoolkamp en een hele leuke 
musical. We hebben ze echt zien stralen. Nu genieten van 
een welverdiende vakantie. Dan de grote stap naar het 
Voortgezet Onderwijs. Het zal daar wel even wennen zijn, 
maar na een aantal weken zal het zeker goed gaan. Ik wens 
alle kinderen heel veel succes en een fijne vakantie. Ik zou 
zeggen, kom nog eens langs. De uitnodiging voor de musical 
van volgend jaar hebben jullie al binnen. Het gaat jullie goed. 
Ouders, hartelijk bedankt voor de fijne samenwerking het 
afgelopen jaar. 
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 Verjaardagen  
 
20 juli Thies Antens                     groep 6/7 
21 juli Sten Groenen                    groep 5 
24 juli Niene Baten                       groep 3/4 
25 juli Pleun van Mierlo                groep 7/8 
26 juli Daantje van Hunnik            groep 6/7 
27 juli Sten Meeuwissen               groep 7/8 
28 juli Fem van Gennip                 groep 2 

30 juli Rowan van der Palen         groep 5    
2   augustus Tom Renders           groep 6/7 
8   augustus Sanne van Bussel    groep 7/8 
12 augustus Ties Compen            groep 3/4 
17 augustus Juul Govers              groep 7/8 
18 augustus Jade Morgan            groep 3/4 
19 augustus Jur Henkelman         groep 2 

24 augustus Hein Looijmans        groep 7/8                           

  

 

Voor vragen en opmerkingen: infostjoan@skozok.nl   

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

 

  
                                        

  



 
 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 


