AUGUSTUS/SEPTEMBER 2016
Verjaardagen augustus/september
Alle kinderen die in de vakantie jarig zijn willen we alvast hartelijk feliciteren en een hele fijne
dag toewensen.
Verjaardagen augustus
04-08
04-08
04-08
04-08
06-08
13-08
13-08
14-08
14-08
17-08
20-08
25-08
30-08

Emma van Kasteren
Luuk van Kasteren
Vere Kox
Max Wintermans
Hein Smets
Merlijn Baijens
Joey Lingen
Meis Hendriks
Mila Lueb
Jur Kox
Quinn Jansen
Jesse van der Krieken
Laura Nooijen

1/2
1/2
8
8
5A
8
3
1/2
1/2
4B
8
3
6

Verjaardagen september
01-09
11-09
15-09
17-09
18-09
19-09
21-09
24-09
25-09
25-09

Roos de Laat
Amy Castelijns
Danny Peters
Mauro Koolen
Lotte Kox
Nicky Jansen
Thomas Oranje
Niels Kox
Yenthe van Ham
Nina Verstijnen

1/2
1/2
8
3
6
6
4A
1/2
3
4B

Schooltijden en vakanties/studiedagen
De schooltijden voor het komende schooljaar blijven hetzelfde als voorgaande jaren.
Attentie voor de eindtijd van de volgende vrijdagen:
Herfstvakantie
vrijdag 21 oktober; continurooster tot 13.30 uur
Kerstvakantie
vrijdag 23 december; les tot 12.00 uur
Grote vakantie
vrijdag 14 juli; les tot 12.00 uur
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Vakanties
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Carnavalsvakantie
2e Paasdag
Meivakantie
Hemelvaart
2e Pinksterdag
Zomervakantie

24/10-28/10
26/12-06/01
27/02-03/03
17/04
24/04- 05/05
25/05-26/05
05/06
17/07 - 25/08

Vrije dagen kinderen
Studiedag 1
Studiedag 2
Studiedag 3
Studiedag 4
Studiedag 5
Studiedag 6

Donderdag 22-09
Woensdag 09-11
Dinsdag 06-12
Donderdag 16-02
Vrijdag 14-04
Vrijdag 02-06

Graffiti

Op donderdag 14 juli hebben de kinderen van de bovenbouw samen met kunstenaar Piet
Dirkx een prachtig graffiti kunstwerk gemaakt op de achterwand van de gymzaal. Het sporten
in de arena is op deze manier nog leuker geworden.
Met de kerstmarkt in 2014 hebben we geld ingezameld om te gebruiken voor school. Van dit
geld hebben we, op advies van onze leerlingenraad, deze mooie muur gemaakt.
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Afscheid meester Ad
Op vrijdag 15 juli heb ik op een fantastische manier mijn
afscheidsfeest op onze school gevierd. We waren erg verrast
toen we ‘s morgens thuis werden opgehaald en in een heuse
elektrische taxi, de Fisker Carma, naar Duizel vervoerd
werden. De verrassing werd alleen maar groter toen we alle
kinderen en collega’s als ontvangstcomité klaar zagen staan.
Geweldig. Binnen stond een reusachtige feesttaart klaar die
heel smakelijk door iedereen ontvangen werd. Omdat het
weer zo prachtig was, ging de ijstraktatie er bij de kinderen
natuurlijk wel in. Daarna lieten de kinderen in De Smis hun
talenten zien. Wij hebben er erg van genoten en ook het
middagprogramma was voor ons één groot feest. Bij de
receptie daarna was het heel plezierig dat we nog van veel
mensen afscheid hebben kunnen nemen. Het was voor ons
een prachtige dag vol met verrassingen. De vele foto’s, die te
zien zijn op onze website: www.sintjanduizel.nl, zijn een
mooie herinnering aan een zeer feestelijke dag.
Ook het tuinfeest met collega’s een dag later in Reusel was
heel bijzonder en gezellig.
We bedanken iedereen voor de medewerking aan dit voor
ons geweldige afscheidsfeest.
Met vriendelijke groeten,
Ad en Annelies.
Maandbrief volgend schooljaar
Volgend schooljaar komt de maandbrief voortaan op de laatste woensdag van de maand.
Oude boeken met juf Carin naar Sint Maarten
Om de paar jaar worden de leesboeken van
de klassenbieb gesaneerd, dat wil zeggen
dat de verouderde boeken worden
opgeruimd en er weer moderne, nieuwe titels
worden aangeschaft. Juf Carin Maas (oud-stagiaire en werkzaam op een school op Sint
Maarten) zag deze boeken in dozen klaar staan om opgeruimd te worden en bedacht zich
geen moment. De boeken worden verscheept naar haar school, waar ze nog een tweede
ronde mee kunnen. Het team van de Sint Jan is blij op deze manier een bijdrage te kunnen
leveren aan het goede werk dat juf Carin daar doet.
MR
Ik heb afscheid genomen als lid en voorzitter van de MR. Ik heb het al die jaren met veel
plezier gedaan en bedank de MR leden voor de goede samenwerking. Gelukkig hebben we
opvolging gevonden; Charlotte Lueb heeft zich kandidaat gesteld en is inmiddels aangetreden.
De MR is bezig om haar taken en verantwoordelijkheden opnieuw te beschrijven en
structureren in een activiteitenplan en pakt dit serieus aan. Hierin wordt ook samenwerking
gezocht met de MR van de Vest.
Ik neem tegelijkertijd ook afscheid van de Sint Jan en wil het team hartelijk bedanken voor de
afgelopen 12 jaar waarin zij onze kinderen hebben onderwezen, verzorgd, laten spelen en
mede hebben opgevoed. Zij hebben daar goede herinneringen aan. Bedankt daarvoor!
Iedereen een hele fijne zomervakantie en heel veel succes voor de MR in de komende tijd!
Tamara Maas
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VakantieBieb en LuisterBieb-app
De VakantieBieb komt er weer aan
Kinderen die gedurende de zomervakantie weinig lezen,
vallen snel 1 à 2 AVI-niveaus terug in hun leesontwikkeling,
blijft uit onderzoek. Blijven lezen in de zomervakantie is
daarom belangrijk en dat kan heel goed met de
VakantieBieb-app van de Bibliotheek. Deze zomer komt de
Bibliotheek weer met een nieuwe editie vol met mooie jeugdtitels. Voor ieder kind vanaf 6 jaar
is er wat leuks te vinden. Download snel de app via Google Play of de App store!
Met de LuisterBieb geniet je van de beste luisterboeken, waar en wanneer jij dat wilt!
De LuisterBieb is een app met e-books voor iedereen.
Altijd en overal offline luisteren – de beste schrijvers en bestsellers – in alle genres – vrij
toegankelijk voor bibliotheekleden (voor niet-leden beperkter aanbod) – gratis te downloaden
via Google Play en App store. Heb je een vraag of wil je meer weten? Ga naar
bibliotheek.nl/luisterboeken of download de app.

SterrenStrand Kidsrun
Op 25 september vindt er een nieuw hardloopevenement plaats op de markt in Eersel, de
SterrenStrand Kidsrun. De SterrenStrand Kidsrun is onderdeel van de Parel Run die wordt
georganiseerd door Atletiek vereniging DES. Laat de sportheld in je los en strijd tegen andere
kinderen van jouw leeftijd om de felbegeerde titel en mooie prijzen. Er is een
wedstrijdparcours van 1 kilometer voor kinderen van 7 t/m 13 jaar en een recreatief parcours
van 600 meter voor kinderen van 4 t/m 6 jaar. Zij mogen samen lopen met hun ouders en met
Timo en Bloos.
Doe je mee? Dan mag je vooraf samen met de andere deelnemers een keer komen trainen bij
DES. Zo ben je helemaal klaar voor de start. Voor alle deelnemers aan de SterrenStrand
Kidsrun, is er een mooie medaille beschikbaar. Doen er van jouw school in verhouding het
meeste kinderen mee dan krijgt jouw school ook een leuke en sportieve prijs.
Wil jij laten zien hoe snel je bent of gewoon gezellig meelopen? Ga dan voor meer informatie
en om je aan te melden naar www.parelrun.nl
FIJNE VAKANTIE
We willen iedereen een hele fijne vakantie toewensen. We zien jullie graag terug op maandag
5 september om 8.25 uur.
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Kalender september
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