DECEMBER 2016
Verjaardagen in december
05-12
06-12
07-12
15-12
16-12
19-12
20-12
23-12
28-12
29-12
30-12

Tim Jacobs
Semeo Schalk
Britt van Hout
Sem Goossens
Broos Hendriks
Martijn Kox
Brecht Hakkens
Tim van der Zanden
Lieke Amting
Siem Hendriks
Mette Fleerkakkers

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

Leesmonitor
Wie een kwartier per dag leest, kan zijn woordenschat uitbreiden met
1.000 nieuwe woorden per jaar.
Beste ouders en verzorgers,
Onze school hecht veel waarde aan de taalontwikkeling en
informatievaardigheden van uw kind. Daarom doen we mee aan een
onderzoek: de Monitor de Bibliotheek op school*.
Wat betekent meedoen met de Monitor de Bibliotheek op school?
 Een keer per jaar vullen de leerlingen van groep 4 t/m 8 een korte
digitale vragenlijst in.
 Een keer per jaar vullen de leerkrachten van alle groepen een
digitale vragenlijst in.
Dit gebeurt op onze school in de week van 12 tot 16 december 2016.
In samenwerking met Bibliotheek De Kempen onderzoeken we:
 het leen- en leesgedrag van leerlingen
 de leesmotivatie van leerlingen
 de informatievaardigheden van leerlingen.
Met de gegevens wordt zeer zorgvuldig omgegaan; de resultaten van individuele kinderen
worden niet zichtbaar. De namen en geboortedata worden na verwerking verwijderd uit de
database, deze worden alleen ingevuld om verdubbelingen te voorkomen. De privacy van uw
kind is dan ook gegarandeerd. Mocht u toch bezwaar hebben tegen deelname van uw kind
aan de Monitor de Bibliotheek op school, dan kunt u dit melden aan de leerkracht van uw kind.
Op basis van deze analyse stellen we doelen op voor de komende periode die vastgelegd
worden in een leesplan of lees-mediaplan. Deze doelen geven een duidelijke invulling en
verbetering van het dagelijks vrij lezen, voorlezen of praten over boeken. Bij de volgende
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meting van de monitor zal blijken wat de aanpak heeft opgeleverd en welke andere
ontwikkelingen mogelijk om actie vragen.
Kinderen die meer lezen, zijn beter in taal. Uit onderzoek blijkt ook dat leerlingen die veel
lezen hoger scoren op de Cito-toets. Alle reden dus, om het lezen op school en thuis te
stimuleren. Door de monitor kunnen we dit nog gerichter doen. Daarnaast besteden wij
aandacht aan informatievaardigheden op school, want veel scholieren hebben problemen bij
het zoeken, beoordelen en bewerken van (digitale) informatie.
Eventuele vragen kunt u stellen aan Ineke Maandonks of Wil van Hoof
Wij hopen u voldoende geïnformeerd te hebben.
Met vriendelijke groet,
Team Basisschool St Jan.
* De monitor is mede mogelijk gemaakt door de samenwerking van Stichting Lezen en het
Sectorinstituut Openbare Bibliotheken binnen het leesbevorderingsprogramma Kunst van
Lezen.
Sinterklaas en zijn Pieten
Het is alweer een jaar geleden dat de Goedheiligman bij ons op
school was. Ook dit jaar zal de Sint met zijn knechten weer een
bezoek brengen aan de kinderen op onze school. Dit zal
plaatsvinden op maandag 5 december.
De kinderen worden op de gewone schooltijd op school verwacht.
Alle kinderen en leerkrachten zullen gezamenlijk de Sint op het
schoolplein verwelkomen. U mag dan ook gerust komen kijken.
De Sint brengt op school een bezoek aan de groepen 1 t/m 5.
De kinderen van de groepen ‘Sinterklaas op school 2015’
6, 7 en 8 hebben prachtige surprises
gemaakt, die staan te pronken in onze mooie aula.
Wil je nog een kijkje komen nemen, dan kan dat nog t/m
vrijdagmorgen.
Veel plezier allemaal met het Sinterklaasfeest!

‘Surprises 2016’

Kerst
Op donderdag 22 december a.s. gaan we een kersttocht lopen door
ons dorp.
Alle kinderen worden op deze avond om 17.45 uur in hun eigen
klaslokaal verwacht. Van daaruit vertrekken ze in groepjes onder
begeleiding van leerkrachten / stagiaires en groep 8-leerlingen naar de
diverse kerstposten in Duizel.
Om 20.00 uur kunnen de kinderen weer opgehaald worden in hun eigen
klaslokaal. Meelopen hoeft niet, maar mag uiteraard wel.
We wensen iedereen een fijne kersttocht!
Op vrijdag 23 december:
-einde schooltijd voor groep 3 t/m 8 om 12.00 uur.
-groepen 1 en 2 zijn die dag vrij.
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Nationaal Schoolontbijt
Op donderdag 10 november hebben onze leerlingen deelgenomen aan het
Nationaal Schoolontbijt. Het schoolontbijt wordt jaarlijks georganiseerd om
ouders en hun kinderen erop te wijzen dat gezonde voeding en ook een
ontbijt, als start van de dag, erg belangrijk zijn.
Het ontbijt was ook dit jaar weer bijzonder goed verzorgd
met vers gebakken brood, broodjes en krentenbollen.
Verder waren er diverse soorten broodbeleg en een beker melk of thee.
Het schoolontbijt werd ook dit jaar weer mede ter beschikking gesteld
door Bakker Luigi uit Bladel: Hartelijk bedankt hiervoor!
Blaasbende
Project “De Blaasbende” in groep 5 en 6.
De afgelopen weken hebben de leerlingen van groep 5 en 6
onder leiding van Pieter van den Broek deelgenomen aan het
project “De Blaasbende”.
Alle kinderen hebben van Muziekvereniging de Volharding
een blaasinstrument in bruikleen gekregen en daarop thuis en
op school geoefend.
Nu willen zij graag laten horen wat zij in deze weken geleerd
hebben. Daarom nodigen we ouders, broertjes, zusjes, opa’s
en oma’s uit op maandag 19 december om 19.30 uur in de
Smis te komen kijken en luisteren naar een uitvoering van “de
Blaasbende”.
De kinderen willen we vragen al om 19.15 uur aanwezig te zijn.

‘Blaasbende 2015’

Milieuproject
Dank zij de medewerking van ouders hebben de kinderen weer
kunnen genieten van het prachtige milieuproject “ Vogels in
Vogelvlucht ”. Op onze website zijn de foto’s te vinden. Ze staan
onder de kopjes ‘laatste nieuws’ bij de groepen.
Alle ouders, opa’s en oma’s heel hartelijk bedankt voor de
medewerking aan het project. Dankzij jullie is het project geslaagd!

Presentatieavond
Tijdens de presentatieavond op
donderdag 17 november hebben alle
klassen laten zien wat zij binnen het
thema gezondheid gedaan hebben. In
groep 1 t/m 4 stond het spel centraal.
En in groep 5 t/m 8 het onderzoek.
Wat hebben de kinderen hard gewerkt
tijdens het thema! De kinderen hebben met behulp van het
portfolio de ontwikkeling laten zien aan de ouders. Het was een
hele leuke avond!
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Afscheid meester Marcel
Zoals u weet heeft onze directeur een andere betrekking per 1 januari 2017.
Wij willen u alvast laten weten dat er geen officieel afscheid komt. Na de
afscheidsviering met de kinderen is er gelegenheid om Marcel de hand te schudden
in de aula op woensdag 18 januari van 11.45 uur tot 12.15 uur.

Voorleeskampioenschappen
Vandaag, dinsdag 29 november, hebben 4 leerlingen uit groep 7 en
8 gestreden om de titel ‘voorleeskampioen van de Sint Jan’. Een
vakkundige jury, bestaande uit Petra, meester Ad en juf Riky
hebben genoten van alle vier de voorgelezen fragmenten. Na een
lang beraad kwam Sem Goossens uit groep 8 als winnaar uit de
bus. Sem, gefeliciteerd! Sem gaat onze school vertegenwoordigen
op de voorleeskampioenschappen van de gemeente Eersel in de
Muzenval. Deze worden in januari gehouden, de exacte datum
wordt nog gecommuniceerd. Wij hopen dat er dan veel kinderen
komen aanmoedigen!
Click Sport digitaal?
Jazeker! Sinds vrijdag 17 november is Click Sport ook digitaal te bewonderen.
Buiten de vertrouwde Click magazines die 4 keer per jaar uitgebracht worden is er nu ook een
Click Sport website, voor ouders en kinderen.
De website is toegankelijk voor smartphone, tablet en PC en er is van alles te zien en te
doen….. Wat? Dat gaan we niet verklappen.
Ga naar www.Clicksport.nl en laat je rondleiden door ons splinternieuwe Click
vriendje; een sportief blond mannetje wat gek is op alle sporten. Kick van Click!
We wensen alle huidige en toekomstige Clickers veel plezier op de nieuwe
website.
Met sportieve groet,
Het Clickteam
Mediawijsheid
Deze week staat in het teken van mediawijsheid. Een thema, dat
niet alleen in deze week centraal moet staan, maar regelmatig
onderwerp van gesprek moet zijn. Op school, maar ook binnen het
gezin. Immers leven we in een maatschappij, waarbij we niet meer
om de media heen kunnen.
Onze meningen worden veelal gevormd door hetgeen we in de
media horen of zien. Het valt niet mee objectief te zijn. Daarom is
dit jaar ook als thema “FEIT, FICTIE of FILTER” gekozen. Ook met
uw kinderen kunt u dit onderwerp goed bespreken. Wat is waar? Zijn de beelden, die je ziet
niet bewerkt of gemanipuleerd? Wat doet reclame met uw kind?
Uiteraard zijn er ook andere mediawijze zaken, die u met uw kind zou kunnen bespreken.
Welke spelletjes en apps mogen ze spelen? Is er een leeftijdsgrens vastgesteld voor het
gebruik van het programma of spel? Vaak weten we dat niet en laten we het oogluikend toe.
Op de website http://www.mediawijsheidkempenkind.yurls.net kunt u de leeftijdsgrenzen voor
de verschillende social media kanalen vinden. Ook vindt u er informatiefilmpjes en tips van de
leerlingen zelf over hetgeen ze op internet doen en wat ze als niet prettig ervaren. Om met uw
kinderen in gesprek te gaan kunt u deze website goed gebruiken.
Namens de mediacoaches van KempenKind
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Kalender december
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