
 

 

 Nieuwsbrief Basisschool St. Joan   

   Schooljaar 2017-2018 

  

Goed om te weten:  

 
Beste ouder(s) en verzorgers(s) van BS St Joan 

 

Een eerste officiële nieuwsbrief van dit schooljaar in de oude en vertrouwde vorm zoals u dat 

gewend bent geweest de afgelopen jaren. 

Echter de nieuwsbrief in deze vorm gaat verdwijnen. Vanaf komende week gaan weer een 

stuk digitaler. 

 

Binnen het team hebben we (mede naar aanleiding van uw opmerkingen in de 

oudertevredenheidspeiling) onze wijze van communiceren nog eens goed onder de loep 

genomen. 

De nieuwsbrief in de huidige vorm gaat verdwijnen en daarvoor in de plaats komen: 

 

1) De nieuwe nieuwsbrief 
Deze zal één keer per 4-6 weken (afhankelijk van vakanties) aan u worden verstuurd op 

dezelfde wijze zoals de oude nieuwsbrief. 

De inhoud zal voornamelijk veranderen. 

We willen u meer informeren over de onderwijs inhoudelijke kanten van de school. 

Bijvoorbeeld:  

 Hoe gaat het met de topondernemers, wat zijn de thema’s en waar zijn we mee aan 
het werken? 

 Hoe gaat het met de toetsen die we afnemen, wat doen we ermee, wat leveren al die 
resultaten ons nu op? 

 Afspraken en regels die we als school hebben opgesteld en/of aangepast? 

 Een verslag van een studiedag, waar zijn we mee bezig geweest? 

 Zo nu en dan een verslag van de andere werkgroepen op school zoals: Engels, 
meer- en hoogbegaafdheid 

Natuurlijk wordt ook de aandacht gevraagd voor grotere activiteiten die ruim van te voren al 

uw aandacht nodig hebben en zult u in de bijlage informatie van derden tegenkomen die ons 

via school benaderen om uw aandacht. Overigens hanteer ik hier een flinke filter, aangezien 

wij overstelpt worden met vragen, verzoekjes en andere zaken waar wij als postbus voor 

ouders dienen. 

 

2) De SKOzapp 
De SKOzapp wordt door de groepsleerkracht gebruikt om u te informeren over 

aangelegenheden, huiswerk of andere activiteiten die van toepassing zijn op de groep of de 

bouw. 

Eens in de 2-3 weken zal u via de SKOzapp een update krijgen over de groep van uw kind. 

Misschien soms wat vaker, vanwege een activiteit of verzoek aan ouders. 

 

Tevens kunnen hier wat makkelijker foto’s in geplaatst worden. 

U kunt de SKOzapp downloaden als app. Of deze via de website bekijken via het 

ouderportaal. Via deze link https://www.skozok.nl/support/ kunt u uw wachtwoord of 

gebruikersnaam aanvragen of resetten. 

In de instellingen kunt u ook aangeven of u via de mail een bericht wil ontvangen dat er een 

update heeft plaatsgevonden van de groep van uw kind.  

Dit zijn de twee voornaamste kanalen hoe wij u op de hoogte willen houden van hetgeen er 

hier op school en in de groep gebeurd. 

  
  
  

https://www.skozok.nl/support/


 

De afgelopen week hebben we de individuele startgesprekken gehouden. Dit maal voor de 

eerste keer met het digitale inloggen. 

Op wat kleine foutjes (geboortedatum en postcode werden verkeerd gemeld) en wat inlog 

probleempjes (aantal ouders wilden te snel al inloggen) heb ik er voornamelijk positieve 

geluiden over gehoord omdat men beter om eigen bestaande afspraken heen kon plannen.  

 

DE SPEELPLAATS TUIN  

 

Volgende week donderdag roepen we alles ouders en kinderen van de Bovenbouw (groep 5-

8) op om bewapend met schoffel, veger, snoeischaar en wat groene energie de schooltuin 

even onder handen te nemen 

Vele handen maken het werk lichter, gezelliger en tijdbesparend. Het gras is al gemaaid naar 

aanleiding van de oproep tijdens de openavond! Super Tof, boter bij de vis! 

De tuin werkgroep bestaat uit een viertal leden die de tuin zo goed mogelijk bij proberen te 

houden, echter eens in de zoveel tijd is even een gezamenlijke aanpak gewenst. 

De werkgroep zelf kan ook nog wel wat ondersteuning gebruiken. 

 

Voor Koffie / Thee wordt gezorgd en nette tuin is verzorgd want, 

 

 
STAKING 5 OKTOBER 

 

Op donder 5 oktober zal St Joan gesloten zijn in verband met de staking van het 

basisonderwijs op De Dag van De Leerkracht. 

In de bijlage wordt u hier verder over geïnformeerd. 

 

Met vriendelijke groet,   

                                       

Willem-Jan van Hest 

directeur                                                                                           

 

 

 

 

Scholierenloop 

 

Zondag 17 september doen er zo’n 35 kinderen van St. Joan 

mee aan de scholierenloop. De start van de eerste groep is 

om 9.45 uur. We willen vragen om ruim een kwartier van te 

voren aanwezig te zijn. Kinderen die zich nog niet 

ingeschreven hebben, kunnen dat zondag alsnog doen. Het is 

fijn als er veel mensen komen kijken en aanmoedigen. Tot 

zondag 



 
 

 

 

 

 

Sjors Sportief 

 

Beste ouders, 

Maandag 11 september zijn op school de Sjors Sportief en Creatief 

boekjes uitgedeeld. In het boekje staan activiteiten van heel veel 

verschillende verenigingen en organisaties die in Cranendonck actief zijn. 

De leerlingen hebben in de klas het boekje doorgesproken en wellicht al 

activiteiten, de meeste zijn gratis, uitgezocht. Via de website 

www.sjorssportief.nl kan uw kind aangemeld worden voor een of meer 

van de activiteiten vanaf 13 september om 16.00u.  

Heel veel plezier met alle activiteiten! 

Namens Sjors Sportief, 

Carrie van Hoef 

Cordaad Welzijn 

 

Nieuws uit de groepen:  

  

Groep 1/2 

 

Hoera , we hebben de prachtige blokken van de Jumbo-aktie ontvangen. 

Hartelijk dank voor het meesparen. 

Omdat een kleuter uit groep 1 allergisch is voor CASHEWNOTEN vragen we u om de 

kleuters geen noten mee te geven naar school. Ook niet tijdens het overblijven. 

Alle kleuters krijgen vandaag een informatiebrief over het komende schooljaar mee naar 

huis. 

De rest van de informatie over de groep vindt u voortaan via de SKOzapp.  

 

Groep 3 

 

Geen nieuws meer in de nieuwsbrief, maar ik verwijs u graag naar de SKOzapp en website! 

 

Groep 4/5 

 

Opstart 

De kop is eraf! Na even wennen aan, tja, vooral een nieuwe juf en werkjes van groep 4 en 5, 

(want aan het lokaal, de groep zelf en aan juf Patricia zijn de kinderen natuurlijk al helemaal 

gewend) zijn de kinderen alweer aardig gewend. We hebben een fijne groep waarin prettig 

http://www.sjorssportief.nl/
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiD3LO22KbWAhXQJ1AKHUDlDPMQjRwIBw&url=http://www.hacweekblad.eu/nieuws/cranendonck/soerendonk/scholierenloop-in-cranendonck/10786&psig=AFQjCNELnxdutMjnbzch7tLphCjisIoHNw&ust=1505547705984772


met elkaar wordt samengewerkt en samen gespeeld. Zo kunnen we meteen goed vooruit om 

er een fijn en leerzaam schooljaar van te maken! 

 

Startavond en oudergesprekken 

Bedankt voor de opkomst en inbreng tijdens de avonden die de afgelopen startweken zijn 

geweest. Het is prettig om op deze manier met elkaar te kunnen starten, de werkwijze van 

groep 4/5 te kunnen vertellen, wederzijdse verwachtingen naar elkaar uit te kunnen spreken 

en positieve kenmerken van het kind met elkaar te delen. Een mooie start om op voort te 

bouwen! 

 

SKOzapp 

Vanaf heden delen wij onze informatie via de website en SKOzapp. 

 

Groep 6 

 

 

- Het was voor sommige kinderen en juffen weer even wennen maar we zijn het 
nieuwe schooljaar goed begonnen!  

- Fijn om te zien dat er ook zoveel ouders aanwezig waren op onze info avond! Bij 
vragen of wanneer nodig, kun je ons per mail bereiken. (of even binnenlopen na 
school!). 

- Ons eerste uitje staat alweer gepland! Het project IVN “de Heide”. Hiervoor willen 
we op maandagmiddag 25 september naar “de Pan” in Maarheeze gaan. We 
hebben hiervoor wel een aantal chauffeurs nodig!! We vertrekken om 12.45u en 
gaan om 14.30u terug. (Ouders mogen bij de activiteit blijven) Je kunt je 
opgeven via mail of bij juf Paula! 

- Vanwege een andere invulling van deze nieuwsbrief, communiceren we 
gebeurtenissen/belevenissen uit onze groep voortaan via website of Skozapp! 

 
 

Groep 7 

 

Deze week stond in het teken van de startgesprekken. Een aantal van jullie waren enorm 

zenuwachtig maar hebben toch mooie afspraken kunnen maken om met elkaar er weer een 

jaar lang tegenaan te knallen. Een aantal ouders vroeg informatie over het bezoeken van 

Middelbare scholen. Dit kan nooit kwaad! In oktober zijn er in de regio al verschillende 

scholen die een open dag of open avond hebben gepland. Eind groep 7 volgt het 

adviesgesprek. Na dit gesprek kan je gericht(er) gaan zoeken.  

 

 

Woensdag 4 oktober staat de IVN wandeling op 

het programma. We starten om 10:15u en de 

tocht is om 11:45u afgelopen. We vertrekken 

‘op de parkeerplaats bij het bruggetje in 

natuurgebied ‘de pan’’. Uiteraard alleen bij goed 

weer! In de komende weken staan een aantal 

lessen op het programma die gaan over de 

heide. De wandeling is als afsluiting van dit 

project. Meer informatie volgt via de SkoZapp.  

 

 

Inmiddels zijn er al 3 schoolweken voorbij en 

hebben we al twee keer huiswerk gehad. Rond 

november/december zal dit individueel per kind gaan veranderen om op hun eigen niveau 

huiswerk te maken. Tot die tijd krijgt iedereen hetzelfde huiswerk mee. Voor de ouders: op 

woensdag krijgen de kinderen het huiswerk mee en een week later, ook op woensdag moet 

het weer ingeleverd zijn. Lukt dit om wat voor reden niet? Meldt dit dan op tijd aan de 

leerkracht!  

Tot nu toe heeft iedereen zijn of haar werk met succes ingeleverd!  

 



 

 

Groep 8 
Drie weken hebben we er op zitten en de 
eerste toetsen zijn al afgenomen. Tijdens de 
startavond en kennismakingsgesprekken 
hebben we samen vooruit gekeken; waar 
gaan we extra aandacht aan besteden, wat 
staat er op de rol dit jaar en de voorlopige 
adviezen zijn verteld. Het werken in de klas 
gaat goed en de leerlingen zien de voordelen 
in van het werken met een agenda. Het 
plannen speelt hierbij een grote rol, iets wat in 
de toekomst erg belangrijk blijft. We gaan er 
samen een leuk maar zeker ook een 
leerzaam schooljaar van maken. 
Zijn er vragen dan hoor ik die graag. 
Wat er zich afspeelt in de klas zal via de 
website en de Skozapp gecommuniceerd worden.  
 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

  

  

 Verjaardagen  
 
5   sept.   Maurits van Seggelen  groep  1 
9   sept.  Koen en Niels van der Putten  1 
10 sept.   Aiden de Lauré            groep  1 

10 sept.  Jilke Verbeten               groep  4/5 
12 sept.  Jill Lawant                     groep 2 
13 sept.   Quinne Dirkse              groep 1 
19 sept.  Brechtje Vos                  groep 1 

22 sept.  Lex Vos                         groep 4/5 
24 sept.  Loet van Meijl                groep 1 

27 sept.  Ties Damen                  groep 4/5 
28 sept.  Tom Hakkenberg          groep 4/5 
 

 

Voor vragen en opmerkingen: infostjoan@skozok.nl   

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

 

 

Persbericht 

 

Kleding- en speelgoedbeurs bij de Pracht. 

 

Op zaterdag 30 september van 11.00 tot 13.00 uur is er in de Pracht een gratis toegankelijke 

kinderkledingbeurs en speelgoedbeurs. Iedereen die nog goede, eigentijdse kleiding heeft, 

mag deze komen inleveren op maandagavond 18 september vanaf 19.00 uur of 

woensdagochtend  20 september vanaf 10.00 uur. Bij voorkeur winterkleding voor baby's en 

kinderen vanaf maat 74 t/m maat S. Voor slechts 1 euro kunt u een deelnameformulier 

ophalen. Naast kleding is ook speelgoed, in goede staat, welkom, evenals boeken, fietsen, 

bolderkarren, schaatsen etc. Deelnemers ontvangen 75% van de opbrengst van de eigen 

goederen die verkocht worden tijdens de beurs. De beursorganisatie regelt de verkoop. 

  
                                        

  



Inschrijven kan vanaf 18 september via een formulier bij de Pracht (de Pracht 2, Aalst-

Waalre) of via email (depracht@depracht.nl). Contactpersoon is Ingrid van Dongen, e-mail 

ingrid.vandongen@hotmail.com  
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