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Verjaardagen november
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Fenna van Hout
Dominique Thiels
Norah Fleerakkers
Emmie Das
Iris Nelissen
Vince Fleerakkers
Sophie Thomassen
Sem Kox

4, van 3/4
6B, van 6b/7
7, van 6b/7
8
4, van 3/4
1/2
8
6A, van 5/6a

Welkom op school
In groep 1-2 starten Bo Verberne, Mees van der Zanden,
Lenne de Lepper en Emma Fleerakkers.

Breda Photo
Als culturele uitstapje is groep 5 en 6 op 11 oktober
naar de internationale tentoonstelling Breda Photo
geweest, uiteraard in Breda.
Het thema dit jaar was YOU. Ter voorbereiding
hadden de kinderen in de klas bloemen geknutseld
van plastic afval. Die zijn daar nu ook te
bewonderen.
Onder leiding van gids Kiki werden we buiten
rondgeleid waar op diverse plaatsen kleine en ook
hele grote foto’s te zien waren. Door de vragen die
Kiki aan de kinderen stelde, keken ze langer en
beter naar de foto’s. De gefotografeerde objecten
(bijvoorbeeld een boterham met chocolade vlokken)
waren erg herkenbaar en door het verhaal dat erbij werd verteld, werd de bedoeling van de
fotograaf goed duidelijk.

Gevonden voorwerpen
Op school hebben we weer een aantal gevonden voorwerpen;
(sport)jasjes, broodtrommel, enz. Kom even kijken in de hal als u iets
mist.
Na de herfstvakantie worden deze voorwerpen opgeruimd, dan kunnen
we weer met een schone lei beginnen.
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Pesten
Op BS Sint Jan willen wij uw kind een goed pedagogisch klimaat garanderen waarin kinderen
zich op hun gemak voelen en zich met plezier en succes kunnen ontwikkelen. Een ding dat
daar zeer zeker niet bij hoort is pesten.
Op de Sint Jan wordt tijdens de lessen van de Vreedzame School aandacht besteed aan het
op een positieve en zorgzame manier met elkaar omgaan. We willen dat kinderen elkaar
vertrouwen, voor elkaar opkomen en weten waar de grens ligt tussen plagen en pesten.
Wij krijgen nu van meerdere kanten signalen dat er leerlingen op school worden gepest. Ook
buiten de school is pestgedrag waarneembaar. Om pestgedrag aan te pakken is het belangrijk
om tijdig te signaleren en te corrigeren. Wij vragen om uw medewerking zodat pesten nooit
wordt getolereerd. Via dit stukje in de nieuwsbrief willen wij u hierover informeren en u erbij
betrekken.
Er bestaat een duidelijk verschil tussen plagen en pesten. Plagen is onschuldig, pesten is
gemeen en zorgt ervoor dat kinderen zich in hun eigen leefomgeving, zoals op school, niet
meer prettig voelen.
Pesten kan op verschillende manieren worden gedaan. Middels verbaal, non-verbaal of fysiek
gedrag met als gevolg dat er een kwetsende situatie ontstaat. De ‘pester’ is meestal niet
alleen. Sommige kinderen doen mee met de pester om zelf niet gepest te worden.
Gepeste kinderen worden angstig en onzeker en komen buiten de groep te staan. Geen zin
meer hebben in school, geen zin meer om buiten te spelen, geen vriendjes over de vloer
krijgen, nooit uitgekozen worden bij de gym en nooit uitnodigingen voor feestjes krijgen. En dat
zijn nog maar de minst erge gevolgen…..
Misverstanden over pesten:
 pesten gaat vanzelf over…
 het slachtoffer vraagt erom met zijn gedrag…
 zo zitten mensen nu eenmaal in elkaar…
 van pesten word je hard…
 je moet je niet bemoeien met de ‘pester’ en het slachtoffer…..
Omdat wij ervoor willen zorgen dat alle kinderen de school als een veilige en fijne plek
ervaren, hanteren we gedragsregels waaraan alle kinderen zich dienen te houden. Aan deze
gedragsregels wordt klassikaal de nodige aandacht besteed. Mocht er zich een situatie
voordoen waarin we duidelijk te maken hebben met pestgedrag dan wordt de ‘pester’ daarop
aangesproken en worden er aanvullende maatregelen genomen, o.a. een gesprek met de
betreffende leerkracht en zijn/haar ouders. We vragen u om op school te komen en samen
met de leerkracht de situatie te bespreken. Er wordt in overleg een passende maatregel
opgelegd aan de pester. Voor welke maatregel gekozen wordt, ligt aan de situatie en het
betrokken kind.
Uiteraard krijgt het slachtoffer van de pesterijen de nodige (positieve) aandacht en
bescherming en worden ook hier de ouders op de hoogte gebracht.
Mocht u signaleren dat uw kind (of een andere kind) wordt gepest, bespreek het pesten met
de leerkracht en/of vertrouwenspersoon juffrouw Ineke of meester Frans.
Wij hopen dat wij u voldoende inzicht gegeven hebben in de manier waarop wij pesten op
school aanpakken. Op het volgende blad vindt u nog enkele adviezen. Indien u verder nog
vragen heeft, dan kunt u zich natuurlijk altijd wenden tot de groepsleerkracht of de intern
begeleider.
Adviezen over pesten voor alle ouders:
 Neem het kind serieus en maak duidelijk dat het nooit zijn/haar schuld is dat het wordt
gepest.
 Neem contact met de school op, bespreek het pesten met de leraar en/of
vertrouwenspersoon.
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Neem de ouders van het gepeste kind serieus.
Maak het tot een gemeenschappelijk probleem, sluit er dus niet de ogen voor.
Praat met uw kind over school, over relaties in de klas en vraag af en toe ook of er
gepest wordt.
Geef af en toe informatie over pesten en benadruk dat pesten wel pijn doet.
Leer uw kind ook voor anderen op te komen.
Geef zelf het goede voorbeeld door anderen niet op uiterlijk of handicaps te
beoordelen.
Corrigeer uw kind als het voortdurend anderen buiten sluit.
Maak duidelijk dat (verbaal) geweld nooit een oplossing is.

Adviezen aan ouders van gepeste kinderen:
 Bespreek het pesten op school met de leerkracht.
 Maak duidelijk aan uw kind dat pesten bespreekbaar is en dat praten over pesten en
gepest worden geen klikken is.
 Laat uw kind opschrijven wat het meemaakt als uw kind er moeilijk over kan praten.
 Vraag aan ouders van een vriendje of hun kind ooit iets vertelt over de sfeer in de klas
en wie er gepest wordt op school.
 Maak duidelijk dat de schuld van het pesten niet bij uw kind ligt.
 Benadruk de positieve eigenschappen van uw kind (sportief, muzikaal, creatief enz.)
door uw kind bijvoorbeeld lid te laten worden van een club.
Adviezen aan ouders van pesters:
 Neem het probleem serieus.
 Maak je kind gevoelig voor wat het anderen aandoet.
 Laat hem/haar zich voorstellen hoe het zou zijn om zelf gepest te worden.
 Maak duidelijk dat (verbaal) geweld nooit een oplossing is.
 Maak duidelijk dat deze manier van omgang met anderen niet acceptabel is.
 Probeer achter de mogelijke oorzaak te komen.
Adviezen aan ouders van meelopers:
 Praat met het kind over waarom het meeloopt met pesten.
 Vraag aan het kind: “Hoe zou jij het vinden, als je gepest werd?”
 Vraag aan het kind, wat hij/zij in het vervolg gaat doen, als er gepest wordt. Laat het
uw kind vertellen, alsof hij naar een film zit te kijken.
 Geef duidelijk aan, dat hij nu geen straf krijgt, maar dat hij niet nog een keer moet
meehelpen met pesten. Als een kind hiermee akkoord gaat, sluit je het gesprek in een
positieve sfeer af.
Het milieuproject met als thema Vogels in Vogelvlucht gaat door!
De indeling van de groepen is als volgt:
Donderdag 3 november:
- groep 1/2 van 8.45 – 10.15 uur,
- groep 3/4 van 10.30-12.00 uur,
- groep 5/6 van 13.15- 14.45 uur
Vrijdag 4 november:
- groep 6/7 van 8.45-10.15,
- groep 8 van 10.30-12.00 uur
De hulpouders krijgen per mail de informatie toegestuurd.
Wij willen alle hulpouders/ opa’s en oma’s heel veel plezier wensen
tijdens het project en alvast ontzettend bedanken voor hun inzet!
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Lopen op de speelplaats en het pad voor de poort.
Bij aanvang en uitgaan van school is het bij de in- en uitgang van de
speelplaats erg druk en zijn hier ook veel kleine kinderen. Daarom is fietsen
op de speelplaats en op het pad voor de poort voor iedereen verboden.
We willen ook ouders en andere bezoekers vragen hier niet te fietsen en zo
het goede voorbeeld aan kinderen te geven.
Controle fietsverlichting
Als het weer wat guurder wordt en de dagen
korter, dan is het weer tijd om je fietslicht aan te
doen. Op donderdag 20 oktober worden de
fietsen van de kinderen van groep 3 t/m groep 8 gecontroleerd. Alle
kinderen mogen op die dag ‘s morgens met de fiets naar school
komen. Voor alle kinderen die met de fiets naar school komen is er een
leuk hebbedingetje. De fietsen worden gecontroleerd door de
leerlingen van groep 8, die hierover uitgebreid instructie hebben ontvangen. Dit gebeurt onder
leiding van een aantal leerkrachten.
Studiedag
Op woensdag 9 november hebben de leerkrachten van onze school een studiedag, ze gaan
deze dag op bezoek bij basisschool de Vest in Hoogeloon.
De kinderen zijn deze dag vrij!
Nationaal schoolontbijt
Op donderdag 10 november vindt op
onze school het Nationaal Schoolontbijt
plaats.
Dit schoolontbijt wordt georganiseerd
om het belang van een goed ontbijt te
onderstrepen.
De organisatie is in handen van het
“Voorlichtingsbureau Brood” en op
onze school wordt het brood
beschikbaar gesteld door bakker Luigi
uit Bladel.
We beginnen deze dag op de normale tijd en uw kind hoeft dus thuis niet te ontbijten. In het
ontbijtpakket zitten geen bordjes, -bestek, -bekers enz.
We willen u daarom vragen uw kind een bordje en een beker mee te geven. (Liefst van
plastic).
Als school kopen wij plastic wegwerpmessen, omdat het niet verantwoord is dat kinderen met
messen naar school komen. Meer informatie vindt u op onderstaande link:
http://www.schoolontbijt.nl/het-nationaal-schoolontbijt
Verenigingen/Instanties
CJG+ De Kempen
Een cursus ‘Opvoeden na (echt)scheiding’ wordt door Centrum
voor Jeugd en Gezin de Kempen gegeven in het gemeentehuis
in Eersel.
Een flyer met onder andere informatie over inschrijving kunt u vinden op onze website:
www.sintjanduizel.nl onder tabblad PARTNERS > Centrum voor Jeugd en Gezin.
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Herfstvakantie
Aanstaande vrijdag, 21 oktober, begint de herfstvakantie. Deze vrijdag hebben de kinderen
van groep 3 t/m 8 continurooster, dat wil zeggen les tot 13.30 uur. Kinderen van groep 3 t/m 8
worden verzocht om zelf een lunchpakketje en drinken mee te brengen, deze nuttigen we
op school in de klas. Kinderen van groep 1-2 hebben les tot 12.00 uur, en lunchen dus thuis.
Fijne vakantie en we zien jullie graag weer terug op maandag 31 oktober om 8.25 uur.

Maandkalender
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