FEBRUARI 2017
Verjaardagen
02-02
09-02
09-02
10-02
11-02
11-02
11-02
12-02
16-02
22-02
25-02
28-02

Zowie Thiels
Nico van Hout
Sam Lueb
Suus Amting
Saartje Gerritsen
Abel Oranje
Joris van de Sande
Julian Baselmans
Kristina Intven
Stan Amting
Juul de Greef
Sven van der Heijden

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

Welkom op school
Op 12 januari zijn Hala en Bayan Taha gestart op school in
groep 1-2 bij meester Frans.

Voorleeswedstrijd
Op woensdag 8 februari gaat Sem Goossens onze school vertegenwoordigen
op de Gemeentelijke Voorleeswedstrijd. Dit vindt plaats in de Muzenval in
Eersel van 9.00 tot 10.30 uur. Groep 8 gaat mee om Sem aan te moedigen.
We wensen Sem heel veel succes met deze Voorleeswedstrijd.

Carnaval op school
Groep 1-2 viert carnaval op donderdagochtend 23 februari samen met de peuters van
Nummereen, de kinderen mogen op deze dag verkleed naar school komen.
Donderdagmiddag wordt door de eigen leerkracht ingevuld.
Groep 3 t/m 8 vieren carnaval op vrijdagmiddag 24 februari. Omdat we op tijd beginnen
’s middags mogen de kinderen op vrijdagochtend om 11.45 uur
naar huis om zich klaar te maken voor de optocht die start om
13.15 uur (opstellen om 13.00 uur). De optocht eindigt bij de
Donk waar we verder gaan met het feest samen met de Raad
van Elf.
Verdere informatie volgt nog via een ouderbrief.
‘Carnaval 2016’
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Oproep prijsbekers voor carnavalsoptocht
Wie heeft er thuis nog oude (sport)prijzen die niet meer op de kast
staan te pronken?
Wij zijn op zoek naar nieuwe ‘oude’ bekers om als prijs weg te
geven voor de winnaars van de kinderoptocht. Met een nieuwe
inscriptie erop kan uw oude beker weer iemand blij maken!
Graag inleveren bij juf Ester of juf Josefien.

Inschrijving nieuwe leerlingen voor het schooljaar 2017-2018.
Wordt uw kind 4 jaar vóór of tijdens het schooljaar 2017-2018?
Dan ontvangen wij graag uw inschrijving via onze website www.sintjanduizel.nl
Door een tijdige inschrijving kunnen wij voor het komende schooljaar rekening houden met het
aantal leerlingen in de groepen 1/2.
Aanmelding vindt plaats door op onze website
het inschrijfformulier in te vullen en te
verzenden.
Ga hiervoor naar de tab ‘School’ onderdeel
‘Aanname en inschrijving nieuwe leerlingen.’
U krijgt dan z.s.m. per mail onze
ontvangstbevestiging toegestuurd.
Ongeveer 6 tot 8 weken voordat uw kind op
onze school gaat instromen, ontvangt u een
uitnodiging voor een intakegesprek, om
kennis te maken met onze school en om
andere praktische zaken te regelen.
Oproep
Ik ben een zwart lange mouw shirt kwijt met de opdruk van een grote diamant en
daaronder staat de tekst ‘NEW YORK’. Het is van het merk Vingino. Na de
gymles van donderdag 19 januari lag het niet meer bij mijn kleren. Wil de vinder
het terug brengen naar Sanne uit groep 7. Dankjewel!
Kersttocht; dank u wel!
Donderdag 22 december hebben we met alle kinderen een kersttocht gelopen. Nadat
iedereen op school zijn of haar groepje had gevonden zijn de kinderen door het dorp gaan
lopen. Er waren twee routes en op elke route waren er ouders die hun huis, tuin of carport
beschikbaar hadden gesteld voor een kort spelletje, het voorlezen van het kerstverhaal, een
prachtig stukje muziek met geroosterde marshmallow daarbij en natuurlijk mocht ook een
lekkere beker warme chocomelk en beschuit met muisjes niet ontbreken. Bij de kerk hebben
alle kinderen een kerstwens in de kerstboom gehangen wat zorgde voor een heel mooi
versierde boom nog dagen daarna.
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Open dagen
Aanstaande zondag 29 januari hebben zowel het Rythovius College als het Sondervick
College in Veldhoven hun open dag.
Op het Rythovius College in Eersel start de open dag om 13.00 uur en duurt tot 16.00 uur.
Het Sondervick College in Veldhoven heeft de open dag van 11.00 tot 15.00 uur.
GGD – Informatieavond over bedplassen
's Ochtends of 's nachts natte lakens, niet durven logeren bij vriendjes,
de vakantie of een schoolkamp dat in het water belandt. Daar wil je
toch vanaf, als kind én als ouder! Daarom organiseert de GGD
Brabant-Zuidoost op dinsdag 7 februari een informatieavond voor
ouders van kinderen in de basisschoolleeftijd die regelmatig in bed plassen.
Zindelijk worden is een leer- en rijpingsproces, dat bij ieder kind in zijn eigen tempo
plaatsvindt. De meeste kinderen zijn tussen twee en vijf jaar zindelijk. Ongeveer
honderdduizend kinderen in Nederland plassen nog in bed. Deze kinderen doen dit niet met
opzet. Ze vinden het zelf meestal verschrikkelijk en schamen zich ervoor. Heel vaak is een
kind moeilijk wakker te krijgen. Bedplassen is een onbewust verkeerd aangeleerde gewoonte,
die u samen met uw kind kunt veranderen.
De GGD Brabant-Zuidoost organiseert in samenwerking met gastsprekers van
gespecialiseerde ziekenhuispoli’s informatieavonden over bedplassen. Op deze avond krijgt u
achtergrondinformatie over dit probleem. Ook bespreken zij uitgebreid de verschillende
manieren en praktische tips om het bedplassen aan te pakken.
U bent van harte welkom op dinsdag 7 februari in het Maxima Medisch Centrum in Veldhoven.
Vanaf 19.45 uur is de inloop en om 20.00 uur start de avond, die tot ongeveer 22.00 uur duurt.
De kosten voor deze avond, inclusief het informatiemateriaal, zijn 3 euro.
Wilt u de informatieavond bijwonen? Meld u dan aan via de website van de GGD BrabantZuidoost www.ggdbzo.nl. Hier vindt u ook meer informatie over bedplassen. Voor vragen kunt
u terecht bij de sector Jeugdgezondheidszorg van de GGD Brabant-Zuidoost via
telefoonnummer 088 0031 422.
Vakantierooster 2017-2018

Herfstvakantie
Kerstvakantie
Carnavalsvakantie
Tweede paasdag
Meivakantie
Tweede Pinksterdag
Zomervakantie

16 t/m 20 oktober 2017
25 december 2017 t/m 5 januari 2018
12 februari t/m 16 februari 2018
2 april 2018
27 april t/m 11 mei 2018
21 mei 2018
9 juli t/m 17 augustus 2018

De studiedagen voor schooljaar 2017-2018 zijn nog niet vastgesteld.
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Afscheid meester Marcel
Een foto impressie van het afscheid van meester Marcel op woensdag 25 januari.

Kalender februari 2017
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