OKTOBER 2016
Verjaardagen oktober
05-10
06-10
16-10
16-10
18-10
18-10
28-10

Stijn Nelissen
Sjoerd Willems
Senna Baijens
Frederique Thomassen
Raff Koolen
Ole van der Zanden
Willem Oomen

8
1/2
6b/7
6b/7
5/6a
6b/7
1/2

Inloop van 8.15 uur gewijzigd
Inloop 8.15 uur is veranderd. Er komen teveel kinderen binnen om iets aan de
kapstok te hangen. Daarom bellen we precies om 8.25 uur. Dan kunnen alle
kinderen hun spullen aan de kapstok ophangen en kan de les starten om 8.30
uur.
Voor de kinderen van groep 1-2 is de inloop samen met ouders vanaf 8.15
uur. Voor urgente gevallen kunt u als ouder natuurlijk naar binnen om de
leerkracht te spreken.
Er komen nu teveel kinderen met de fiets en de fietsenstalling is overvol.
Hierdoor kunnen kinderen hun fiets moeilijk parkeren. We willen u vragen de
kinderen alléén met de fiets naar school te laten komen als het echt nodig.
Oversteekplaats
Willen alle ouders, kinderen, opa’s en oma’s, enz. gebruik maken van de oversteekplaats?
We zien dat het oversteken op andere plaatsen gebeurt, zelfs nabij het oversteekpunt. Het is
belangrijk dat volwassenen het goede voorbeeld geven. Voor kinderen is het dan duidelijk op
welke wijze veilig oversteken mogelijk is. We hebben hiervoor alle hulp van de
verkeersbrigadiers.

Muziekles in groepen 5 en 6
Zoals jullie misschien al wel weten biedt muziekschool Art4U, in
samenwerking met muziekvereniging de Volharding, al enkele jaren de
mogelijkheid voor muzieklessen op school voor groep 5 en groep 6.
Ook dit schooljaar gaan we daarmee aan de slag.
De muzieklessen worden op maandagmiddag gegeven en verzorgd
door Pieter van de Broek en we starten op maandag 17 oktober a.s.
De kinderen van groep 5 starten met het project “instrumenten
proeven”. Zij maken in 8 weken tijd kennis met verschillende
muziekinstrumenten. Na afloop van het project zullen zij op een
presentatie-avond laten zien (en horen) wat zij geleerd hebben.

Maandbrief Sint Jan Duizel – Beleef het leren!

Pagina 1

Groep 6 start met een “blazersklas”. De kinderen krijgen 8 weken les op een muziekinstrument
naar keuze en zo wordt er in samenspelvorm toegewerkt naar een heus mini-concert op de
presentatie-avond.
De presentatie-avond/ het mini-concert van groep 5 en 6 wordt gehouden op
maandag 19 december a.s. om 19.00 uur in de grote zaal van de Smis in samenwerking met
het fanfareorkest van de Volharding.
Hiervoor is iedereen van harte uitgenodigd! Dus ouders, broertjes, zusjes, opa’s en oma’s en
verder iedereen die wil is van harte welkom.
Voor vragen kunt u terecht bij Ton Spooren – 535019 of Hilde van Stiphout -518011 of op
info@devolhardingduizel.nl
Techniek
Samen met de techniekcoaches Gerrit en Willy hebben de leerkrachten een invulling gemaakt
van de technieklessen in relatie met het thema ‘Gezondheid’. In onderstaand schema ziet u
wanneer uw kind techniekles krijgt.
Datum
28 september
5 oktober
19 oktober
2 november
2 november

Groep + tijd
Groep 5 – 6a
Groep 8
Groep 6b - 7
Groep 5 – 6a 8.30-9.00
Groep 3 -4

Op woensdag 19 oktober heeft groep 6/7 de techniekochtend. Omdat er de mogelijkheid is dat
de kinderen vies worden adviseren we dat de kinderen kleding aandoen die vies mag worden.
Groep 8
De leerlingen van groep 8 zijn dit schooljaar enthousiast begonnen aan hun
laatste jaar op de Sint Jan. Een spannend laatste jaar! Het is erg belangrijk dat de
kinderen een goede keuze maken voor het voorgezet onderwijs. Om dit proces
goed te laten verlopen, werken we met de methode Tjoezzz, gaan we deelnemen
aan de talentendag op het Rythovius College en de workshopdag op het Pius-X
College, hebben we in november pré-adviesgesprekken en in februari volgt dan
het definitief advies.
Voor de ouders organiseren wij een informatieavond op dinsdag 18 oktober.
Deze begint om 20.30 uur.
We hebben op de site, onder het kopje van groep 8, ook een agenda geplaatst
met de activiteiten van groep 8.
De dorpsdokter
In de groepen 5/6, 6/7 en 8 zijn we druk bezig met het thema
‘gezondheid’. We hebben weer de mogelijkheid gekregen om dit
jaar een gratis museum te bezoeken vanuit het project
‘museumschatjes’. Bovenstaande groepen gaan op bezoek bij
museum de Dorpsdokter in Hilvarenbeek. Hier krijgen we een
beeld van 200 jaar zorg in het zuiden van het land.
Groep 8 gaat maandagochtend 3 oktober.
Groep 6/7 gaat vrijdagochtend 14 oktober.
En groep 5/6 gaat vrijdagochtend 21 oktober.
Alle groepen vertrekken om 8.50 uur op school.
We gaan proberen om zo snel mogelijk foto’s te delen op de
website, zodat ook ouders een goed beeld krijgen van dit
uitstapje.
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Kinderboekenweek
Opa’s en oma’s: voor altijd jong!
Kinderboekenweek bij Bibliotheek De Kempen - 5 tot 16
oktober 2016
Elk kind weet het: opa en oma zijn de allerliefsten. Je mag er
nét iets meer kattenkwaad uithalen, een extra koekje
oppeuzelen en ze kunnen verhalen vertellen als de beste.
Daarom verdienen ze een plek in de
Kinderboekenweekspotlights. Opa’s en oma’s: voor altijd jong!
Tijdens de Kinderboekenweek is er in en om de bieb in Eersel
van alles te doen voor jong en oud.
Opa’s en oma’s lezen voor
Op woensdag 5 oktober vanaf 14.00 uur lezen opa’s en oma’s voor in de bibliotheek aan de
Dijk 7 in Eersel.
Kinderboekenbal
Kom dansen, kom ontdekken en zelf actief bezig zijn op het
Kinderboekenbal. Op vrijdag 14 oktober is het feest vanaf 16.00
uur in Den Tref in Hapert. De toegang is € 3,50. Opa’s, oma’s,
papa’s en mama’s mogen gratis naar binnen. Kinderen kunnen
er kennismaken met de digitale wereld én meer:
- Vloggen
- Rappen
- Virtual reality
- Boek-o-matic
- Volksdansen
- Kalligraferen
Dagelijks tijdens de Kinderboekenweek
Tijdens de hele Kinderboekenweek zijn er in de bibliotheek in Eersel presentaties van
‘bereslimme boeken’ en webboeken.
Meer doen? Meer weten?
Voor meer informatie over de activiteiten in de Kinderboekenweek bij Bibliotheek De Kempen,
zie www.bibliotheekdekempen.nl.
Gouden en Zilveren Griffels en Penselen
De mooiste kinderboeken van het jaar winnen Gouden en Zilveren Griffels en Penselen. De
Zilveren exemplaren zijn in juni uitgereikt en bij de start van de Kinderboekenweek volgt de
Gouden Griffel. Alle bekroonde boeken zijn te leen bij de bibliotheek en via
www.bibliotheekdekempen.nl.
Evaluatie sportdag
Op 23 september hebben alle kinderen genoten van de sportdag! De
jongste kinderen genoten van de spelenkermis met springkussen, de
hogere groepen van de teamsporten en de individuele atletiekonderdelen.
Er was de hele dag door voldoende groente en fruit, waar volop van
gegeten werd. Ook de bekende spekjesrace werd niet vergeten. Het
touwtrekken van groep 8 tegen de leerkrachten was weer een groot
spektakel. Op school aangekomen kreeg iedereen een lekker ijsje, werden
de oorkondes uitgereikt en de winnaars bekend gemaakt. Kortom, alle
kinderen en leerkrachten hebben genoten van deze sportieve dag.
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Hulpouders en stagiaires van SSK ontzettend bedankt voor jullie inzet!!
Meer foto’s kunt u bekijken op de website.

Veilig Verkeer Nederland
30% Meer ongevallen in de eerste weken na de zomervakantie.

Uit onderzoek van het Verbond van Verzekeraars, partner van Veilig
Verkeer Nederland, blijkt dat er in de weken vlak na de zomervakantie
30% meer schadeclaims na aanrijdingen zijn. Directeur van Veilig Verkeer
Nederland, Felix Cohen: “Na de zomervakantie zijn er veel nieuwe
kinderen op de schoolroute. Automobilisten moeten dan altijd weer even
gewaarschuwd worden om extra op te letten. Onze campagnespandoeken
hangen in deze periode daarom in 86% van de gemeenten in Nederland
boven de straten”. Dit jaar is er voor het eerst ook een campagnekrant
uitgebracht, die bij ruim 325.000 huishoudens in de laatste week van de
zomervakantie op de deurmat valt.
Herfstvakantie
In de week van 24 t/m 28 oktober hebben we herfstvakantie.
We willen iedereen alvast een hele fijne vakantie wensen.
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Kalender
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