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Welkom op school
Na de kerstvakantie start Sem Castelijns in groep 1-2 bij meester Frans.

Sluiten poort
Wij willen ouders vragen hun kinderen niet eerder dan een
kwartier voor aanvang van de lessen naar school te laten komen.
Eerder is er geen toezicht op de speelplaats
De surveillance start ’s morgens om 8.15 uur, ’s middags om 13.00
uur.
Vanaf maandag 9 januari zal tijdens de middagpauze de poort
voortaan gesloten zijn tot 13.00 uur. Wij willen voorkomen dat
kinderen op straat moeten wachten.

Afscheid meester Marcel 25 januari
Zoals gemeld in de maandbrief van december, heeft Marcel Roks een
andere baan aanvaard bij een andere stichting. Wij willen afscheid van
hem nemen op 25 januari (dit in tegenstelling met wat er op de vorige
infokalender stond).
Hij heeft er zelf voor gekozen dit afscheid bescheiden te houden.
De kinderen nemen die woensdagochtend afscheid met een stukje/liedje
per groep in de aula en dit is gepland van 10.45 uur tot 11.45 uur.
Van 11.45 tot 12.15 uur hebben ouders de gelegenheid Marcel de hand te
schudden.
Wij wensen Marcel veel succes met zijn nieuwe baan.
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Buitenschoolse activiteiten
Regelmatig organiseert de school gedurende het schooljaar
buitenschoolse activiteiten, soms in samenwerking met andere
instanties.
Voorafgaande hieraan worden met alle leerlingen duidelijk de regels
en afspraken besproken die dan gelden. We stemmen vooraf onze
zorgen omtrent het gedrag van een aantal leerlingen ook met de
betreffende ouders af.
Als een leerling zich tijdens de buitenschoolse activiteit niet aan de
regels en afspraken houdt en onacceptabel gedrag vertoont, wordt na herhaalde
waarschuwing een van de ouders gebeld, of wordt de leerling naar school teruggebracht.
Ouder(s)/verzorger(s) worden daarna zo spoedig mogelijk uitgenodigd voor een gesprek op
school.

Lieve kinderen en ouders/verzorgers
Afgelopen jaar was voor mij een niet zo'n goed jaar, ik ben ziek geworden en dat was voor
iedereen schrikken.
Ik heb een zware tijd achter de rug maar jullie mooie kaartjes, tekeningen, berichtjes en
bloemen hebben mij veel steun gegeven.
Via deze weg wil ik jullie hier enorm voor bedanken, ook namens mijn gezin. Ik ben er nog
lang niet en zal ervoor moeten blijven vechten.
Dit ga ik ook zeker doen en ik hoop natuurlijk dat komend jaar een beter jaar zal worden.
Iedereen heel erg bedankt voor het medeleven en ik wens jullie allemaal fijne feestdagen en
alle goeds voor 2017!
Juf Franka.
De Vreedzame School
We zijn inmiddels al enkele weken begonnen met blok 3
van de Vreedzame School met als thema: "We hebben oor voor elkaar".
Jullie kunnen de informatie hierover lezen door op deze link
te klikken.

De Medezeggenschapsraad
De Medezeggenschapsraad van basisschool Sint Jan bestaat uit Manon
Kessels (leerkracht), Ineke Maandonks (leerkracht), Mirjam Oomen
(ouder) en Charlotte Lueb (ouder, voorzitter).
Wij dragen de verantwoordelijkheid voor de belangen van de kinderen,
personeel en de ouders van onze school. U kunt altijd bij ons terecht met
vragen of aandachtspunten betreffende de ontwikkeling van onze
kinderen en de school. U kunt ons mailen of ons aanspreken wanneer u
gedeelde zorgen of belangen namens een aantal ouders of kinderen wilt
uiten. Ons e-mailadres is mr@sintjanduizel.nl
Een verslag van onze vergadering en de agenda van de te bespreken
Vlnr: Mirjam, Ineke,
onderwerpen vindt u terug op de website van de school:
Charlotte en Manon
www.sintjanduizel.nl
Dit schooljaar gaat de MR inhoud geven aan het activiteitenplan en een frisse blik werpen op
onze schoolgids. Verder neemt de benoeming van de nieuwe directeur een belangrijke plaats
in tijdens onze vergadering en heeft een MR-lid plaats genomen in de
BenoemingsAdviesCommissie om te komen tot een gedegen keuze van een nieuwe directeur.
Graag vertegenwoordigen wij samen met u de belangen van uw kinderen.
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Oproep versiergroep
Wij zoeken jouw hulp! Wat doen wij? Zes keer per jaar versieren we de school: voor de herfst,
Sint, kerst, carnaval, voorjaar en zomer. We zijn hier een middag na schooltijd mee bezig. Dus
heel veel tijd kost het niet. Je kinderen kunnen eventueel op school blijven, daar hoef je dus
niet speciaal oppas voor te regelen. Lijkt het je leuk om te zorgen dat de school er gezellig
uitziet, meld je dan aan bij Annemiek Hendriks: a.m.hendriks@icloud.com of tel: 06-83719769

Enkele voorbeeldjes voor kerst
Gemeentelijke Voorleeswedstrijd in februari
Op woensdag 8 februari 2017 zal Sem Goossens onze school
vertegenwoordigen op de gemeentelijke Voorleeswedstrijden. Deze
wedstrijd wordt gehouden in de Muzenval in Eersel van 9.00-10.30 uur.
Hierna, is na een kort overleg door de jury, meteen bekend wie de
wedstrijd gewonnen heeft. De hele klas en de juffen zijn van harte welkom
om Sem aan te moedigen.

Oudervereniging
De oudervereniging wenst iedereen hele fijne feestdagen en een mooi 2017!
Sinterklaas
Maandag 5 december was het zover, de Sint en zijn Pieten kwamen de
kinderen op school bezoeken. Vol spanning stonden alle kinderen achter
het touw te wachten en waren zeer benieuwd hoe ze dit jaar het
schoolplein op zouden komen...
Na een klein repertoire aan sinterklaasliedjes gezongen te hebben kwam
er een mooie zwarte auto aangereden. Maar toen de deur open ging
stapte de Paashaas uit. Oei, dit ging niet helemaal goed. Als troost
deelde deze een paar paaseitjes uit om er vervolgens weer als een haas
vandoor te gaan. Dan nog maar eens zingen en jaaaaa een prachtige
bolide kwam het schoolplein oprijden. De deur ging open en de
Kerstman stapte uit. O jee, weer niet goed gegaan! De kerstkransjes die
de Kerstman uitdeelde waren een kleine troost. Ook hij vertrok maar
weer. Net toen we de moed op wilde geven kwam er een tuk tuk de
hoek om gescheurd en jawel hoor, daar zaten twee Pieten en de
Sint in!! Gelukkig kwam het allemaal toch goed en konden de
kinderen naar binnen. Daar gingen Sinterklaas en de Pieten naar
elke klas voor een kort bezoekje. In de groepen 1 t/m 4 werd een
kind in het zonnetje gezet en mocht daarna bij de Sint komen. De
kinderen van groep 5 mochten allemaal hun verlanglijstje nog eens
door komen geven. Aan het einde van ieder bezoek kregen de
kinderen een cadeautje en natuurlijk werd er ook flink gestrooid
met pepernoten. In de groepen 6/7/8 waren de kinderen
ondertussen begonnen met het open maken van de surprise. Ook daar gingen Sint en zijn
Pieten een kijkje nemen en heeft de Sint de verliefde stelletjes even in het zonnetje gezet. Na
een drukke ochtend konden Sint en zijn Pieten weer worden uitgezwaaid....

Maandbrief Sint Jan Duizel – Beleef het leren!

Pagina 3

Rapportage
Aan het eind van het vorig schooljaar (2015-2016) is er besloten, om terug te gaan van 3 naar
2 rapporten met ingang van het schooljaar 2016-2017.
Wellicht is dit vanuit onze zijde onvoldoende met ouders gecommuniceerd.
Wanneer de rapporten meegegeven worden staat vermeld op de jaarkalender.
De rapportage van de ontwikkeling van uw kind(eren), vanaf groep 3 zal er voortaan als volgt
uitzien:
- September: Verwachtingengesprekken.
- November: Portfolioavond na thema 1.
- Februari: Rapport 1 en een uitdraai van het Cito-leerlingvolgsysteem, M-toetsen.
Hieraan is een ouderavond gekoppeld.
- April: Portfolioavond na thema 3.
- Juni: Rapport 2. En een uitdraai van het Cito-leerlingvolgsysteem, E-toetsen. Hieraan
is een ouderavond gekoppeld.
Mocht u tussentijds vragen hebben over de ontwikkeling van uw kind, dan kunt u altijd een
afspraak maken met de leerkracht.
Dit schooljaar wordt er ook een nieuw rapport ontwikkeld. Dit nieuwe rapport hopen we in het
schooljaar 2017-2018 in gebruik te nemen.

Onwijsfit volgt kinderen in bewegingsonderwijs
In samenwerking met de GGD en de MRT juf. (Anne Roos-Keeris) van Avanti Turnivo draaien
we nu al een paar jaar het programma OnwijsFit.
Dit programma zorgt ervoor dat we onze kinderen goed kunnen bekijken op het gebied van
motorische, fysieke en conditionele ontwikkeling.
Jaarlijks worden er over de groepen 2 t/m 8 verschillende testen gedaan op het gebied van
lenigheid, kracht, motoriek en conditie om te kijken hoe onze kinderen er qua ontwikkeling op
deze domeinen voor staan. Deze resultaten worden in een computerprogramma ingevoerd
waarbij gekeken wordt hoe de leerlingen van de St. Jan
scoren gerelateerd aan de landelijke norm.
De kinderen die in groep 2 bekeken worden door Anne RoosKeeris en achterblijven in motoriek krijgen de mogelijkheid om
samen met juf Anne aan de motoriek te gaan werken d.m.v.
spelletjes en oefeningen. Dit om er zoveel mogelijk voor te
zorgen dat de motorische achterstand ingehaald wordt.
De resultaten van de testen in groep 7 worden (zoals voor een aantal van jullie bekend) in de
gesprekken met de GGD verpleegkundige besproken. Ook krijgen we een sterkte zwakte
analyse vanuit het OnwijsFit programma, zodat we weten waar we tijdens de gymlessen en
het buitenspelen extra aandacht aan kunnen besteden. In ons geval is gebleken dat we nog
winst te boeken hebben op het gebied van conditie en gooien/vangen. Het komende jaar
zullen we tijdens de lessen van de vakleerkracht op woensdag, alsook de andere gymles
welke door de groepsleerkracht gegeven wordt, extra aandacht besteden aan die
ontwikkelingsgebieden.
Kortom gymmen op de St Jan in Duizel is niet alleen leuk en gezellig, maar we gaan ook nog
voor een goede algehele ontwikkeling van onze kinderen!
Mocht u naar aanleiding van bovenstaande informatie nog vragen hebben, dan hoor ik dat
graag. Iedere woensdag geeft ik gymles op onze school en na de gymlessen (na 12.10 uur)
mag u gewoon even bij me binnen komen lopen. Ook mag u de vraag naar me mailen:
fbijnen@kempenkind.nl
Voor nu wensen ik jullie allemaal hele fijne dagen en een OnwijsFit 2017!
Freek Bijnen
Vakleerkracht gym – St. Jan Duizel
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Pilot NSCCT
In de maand december is in groepen 5 en 6 de NSCCT afgenomen.
De NSCCT is een Niet-Schoolse Cognitieve Capaciteiten Test.
Deze test zegt iets over de capaciteiten van leerlingen losgekoppeld
van schoolse vaardigheden. De test is op school als
groepsonderzoek afgenomen. De NSCCT werd voor de eerste keer
op onze school afgenomen als pilot, om te bekijken of we dit in de
toekomst voort willen zetten.
Doel van de test
Het groepsonderzoek biedt zicht op de leermogelijkheden van de
leerlingen. De meeste leerlingen presteren op school in
overeenstemming met hun leermogelijkheden. Sommige leerlingen laten op school minder
zien dan wat ze in werkelijkheid kunnen: ze presteren onder hun niveau, terwijl andere
kinderen bijvoorbeeld door een goede motivatie en/of werkhouding juist boven hun niveau
presteren. De NSCCT helpt om de diverse groepen leerlingen op te sporen. De school kan
vervolgens op basis van de resultaten uit het NSCCT onderzoek het onderwijs nog beter
afstemmen op het ontwikkelingsniveau van de leerlingen. De kans op leersucces van
leerlingen wordt zo vergroot.
Opzet van het onderzoek
 De test wordt in het eigen klaslokaal van de leerlingen gemaakt.
 De test wordt afgenomen door een orthopedagoog. De klassenleerkracht is eveneens
aanwezig bij het onderzoek.
 De test duurt ongeveer één tot anderhalf uur.
 De leerlingen kunnen en hoeven zich hierop niet voor te bereiden; er wordt een beroep
gedaan op het algemene inzicht en minder op (school)vaardigheden.
 De resultaten worden door de orthopedagoog met de leerkracht en de intern begeleider
besproken. Hierbij wordt tevens een vergelijking gemaakt tussen de resultaten op de
NSCCT, de didactische vorderingen zoals die voorkomen in het leerlingvolgsysteem
(LOVS CITO) en de observatiegegevens van de leerkracht.
 De school brengt de ouders op de hoogte van de resultaten tijdens de rapportbespreking.
Terugkommiddag brugklassers – groep 8
Op dinsdag 31 januari gaan de kinderen van de huidige groep 8 het hemd
van het lijf vragen aan enkele oud-leerlingen van onze school.
Tijdens deze middag komen er van zoveel mogelijk verschillende
scholen/leerwegen kinderen vertellen over hun school en de stap naar het
voortgezet onderwijs.
Daarna, om 15.30 uur, worden alle oud-leerlingen van afgelopen jaar op
school verwacht om te kijken hoe het nu met hen gaat.
In de eerste schoolweek van 2017 krijgen kinderen die nu in de brugklas
zitten een uitnodiging voor de terugkommiddag.
We gaan ervan uit dat dit weer een waardevolle middag wordt die de
kinderen uit groep 8 helpt om de overstap naar het voortgezet onderwijs
makkelijker te maken.

Terugkommiddag vorig
schooljaar

’t Plekske
Op donderdag om de week komen kinderen van groep 7 en 8 bij elkaar in de Smis voor een
gezellige avond. Wat we zoal doen: knutselen, spelletjes, poolen, computerspel, bakken,
buiten spelen en nog heel veel meer.
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Vanaf januari 2017 verandert de tijd van 't Plekse. Dit zal voortaan
zijn van 19.00 tot 20.30 uur. De eerstvolgende keer is op
donderdag 19 januari. Alle kinderen uit groep 7 en 8 zijn van harte
welkom.
Er komen per keer dat ’t Plekske zijn deuren opent voor de
kinderen, ongeveer 20 tot 25 kinderen per avond. Tot nu toe is dat
altijd goed gegaan maar wij zijn er ons ook van bewust dat het een keer minder goed gaat,
b.v. dat uw kind ziek wordt of zich bezeerd. Wij vinden dan dat de ouders of hun verzorgers zo
snel mogelijk op de hoogte gebracht moeten worden van de toestand van het kind.
Het leek ons een goed idee om aan ons door te geven de naam van uw kind en het telefoon
nummer waarop wij u kunnen bereiken. Wij hopen van ganser harte dat het niet nodig zal zijn
om te bellen, maar voor het geval dat.
Wij houden de lijst in het bezit van de vrijwilligers en zorgen er voor dat geen andere gebruik
of inzage krijgen in de gegevens.
Met vriendelijke groet, vrijwilligers, ’t Plekske.
CJG+ de Kempen: Training opvoeden na een (echt)scheiding
Vindt u het moeilijk om de draad weer op te pakken na de
(echt)scheiding? En om te gaan met de stress die de
(echt)scheiding met zich meebrengt? Hoe kunt u beter
communiceren met de andere ouder? Maar ook hoe helpt u uw
kinderen tijdens de (echt)scheiding?
Dan kan deze training u hierbij helpen.
Werkwijze:
De training bestaat uit vijf bijeenkomsten en een terugkombijeenkomst. Er starten twee
groepen tegelijk op verschillende dagdelen. Ex-partners zitten dus niet bij elkaar in de groep.
Het is ook mogelijk dat slechts één ouder de training volgt.
Er zijn geen kosten aan de training verbonden.
De training wisselt informatie en praktische oefeningen af.
Voor wie:
- Ouders die gaan scheiden of gescheiden zijn en ondersteuning zoeken in de communicatie
met de andere ouder
- Ouders die vragen hebben over hoe hun kind(eren) te begeleiden in deze nieuwe situatie.
- Ouders die behoefte hebben aan ondersteuning in hun rol als (alleenstaande) ouder.
- Ouders die behoefte aan informatie hebben over (echt) scheiding en/of ouderschap.
- Ouders die op zoek zijn naar een manier hoe samen ouder te zijn na de (echt)scheiding.
Data en tijd:
Maandagochtend 9.30 – 11.30 uur:
30 januari, 6 en 13 februari, 6 en 13 maart
Terugkombijeenkomst: 8 mei

Donderdagavond 19.30 – 21.30 uur:
2, 9 en 16 februari, 9 en 16 maart
Terugkombijeenkomst: 11 mei

Locatie:
Gemeentehuis Eersel
Dijk 15
Eersel
Informatie en aanmelden
Voor aanmelden, vragen of extra informatie over de training kunt u contact opnemen met één
van de jeugd- en gezinswerkers die deze training verzorgen:
Eugenie van Gool
06 18 78 03 33
e.vangool@cjgplusdekempen.nl
Yvonne van der Ven 06 22 98 12 62
y.vanderven@cjgplusdekempen.nl
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Fijne kerstvakantie
Wij willen iedereen een hele fijne kerstvakantie wensen en een heel goed 2017.
We zien jullie graag terug op maandag 9 januari om 8.25 uur!

Kalender januari 2017
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