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Groepstrainingen Triade
Op 20 maart zal het groepstraject voor groep 1 t/m 8 ‘Wij een
klasse klas’ op onze school starten. Het betreft een training
waarbij de leerlingen, de leerkrachten en twee trainers (in de
groepen 5 t/m 8) gezamenlijk aan de slag zullen gaan met als doel
het bevorderen van:
- Een actieve luisterhouding en taakgerichtheid,
- Een positieve groepssfeer.
Aan de hand van gesprekjes, spelletjes, oefeningen en rollenspellen worden vaardigheden en
sociale inzichten ontwikkeld. De aandacht wordt hierbij gericht op een veilige,
vriendschapsgerichte ondersteunende omgeving.
De volgende vaardigheden en sociale inzichten worden getraind:
- Actieve luisterhouding / taakgerichte houding.
- Zicht krijgen op eigen gedachten, gevoelens en gedrag.
- Zicht krijgen op gevolgen van eigen gedrag op de ander en het groepsproces.
- Ontdekken, uitbreiden en toepassen van nieuwe sociale vaardigheden die het
groepsproces in positieve zin versterken.
- Adequaat eigen grenzen aan kunnen geven en de grenzen van de ander respecteren.
- Vergroten van het zelfvertrouwen op individueel- en op groepsniveau.
Het groepstraject (groep 5 t/m 8) bestaat uit vier wekelijkse bijeenkomsten van een uur en een
follow-up bijeenkomst.
Na iedere bijeenkomst zal u een evaluatie ontvangen. Zo houden we u per mail op de hoogte
van de inhoud van de bijeenkomsten, het verloop van de groepsdynamische processen en de
vaardigheden waarmee de kinderen die week zullen oefenen.
Wij zullen werken met behulp van een gedragsplan. Dit plan creëert basisveiligheid, doordat
de gedragsregels binnen de groep helder zijn, consequent nageleefd worden en de kinderen
positieve consequenties in de omgang met elkaar ervaren, door constructieve
omgangsvormen.
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Naast het groepstraject zijn er teambijeenkomsten gepland waarbij naast alle leerkrachten ook
de TSO, BSO en Freek Bijnen aanwezig zullen zijn, zodat het traject schoolbreed wordt
ingezet.
Wanneer u vragen heeft beantwoorden wij deze graag tijdens de informatie middag over het
klassentraject. Deze zal plaatsvinden op maandag 20 maart van 16.00-17.00 uur.
Wij zien u graag in de aula van basisschool St. Jan.

Inschrijven leerlingen
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.

Portfolio
Na thema 2, de Kaart, is er geen portfolioavond gepland. We willen u als ouders wel laten zien
waar de kinderen mee bezig zijn geweest. Daarom krijgen de kinderen van groep 1/2 deze
week het portfolio mee naar huis. De kinderen van groep 3 t/m 8 krijgen het portfolio na de
carnavalsvakantie mee naar huis. U kunt dan thuis het portfolio doornemen en het
pluimenblad invullen voor uw kind. Het is de bedoeling dat dit portfolio na een week weer
meegebracht wordt naar school, zodat het aangevuld kan worden met werk van het nieuwe
thema.
Na de carnavalsvakantie starten we met thema 3: Foto en Film!
Carnaval
Morgen, donderdag 23 februari in de ochtend, gaat groep 1-2
samen met de peuters carnaval vieren in de gymzaal. Op
vrijdagmiddag 24 februari vieren groep 3 t/m 8 carnaval. De
school is 's ochtends om 11.45 uur uit. Om 13.00 uur is het
opstellen voor de optocht bij school. Vanaf 13.15 uur gaan groep
3 t/m 8 in optocht, hopelijk met veel publiek, naar de Donk waar
ze samen met jeugdprins Joeri, jeugdprinses Lieke en adjudant Davy feest gaan vieren.
Ook prins Bas dun Urste en prinses Marieke en hun gevolg zijn van de partij. Om 15.15 uur
eindigt dit feestgedruis, hierna is het vakantie.....tot en met zondag 5 maart.

Maandbrief Sint Jan Duizel – Beleef het leren!

Pagina 2

Techniekochtend
Afgelopen weken hebben de kinderen van groep 5 t/m 8 technieklessen
gehad onder leiding van Willy en Gerrit onze techniekcoaches. Hierbij
hadden we ook hulp van nog een paar andere mannen.
Foto’s van deze technieklessen kun je vinden op onze website:
www.sintjanduizel.nl bij ‘GROEPEN’ > ‘LAATSTE NIEUWS’

Vakantiebeurs groep 6B/7
In groep 6B/7 hebben de leerlingen een
‘vakantiebeurs’ gehad, alle foto’s hiervan zijn
vanaf vrijdag 24 februari te zien op onze site;
www.sintjanduizel.nl

Pleinspelen
Onze gymstagiaires zijn gestart op woensdagochtend tijdens de pauze met pleinspelletjes
voor de kinderen.
Een paar foto’s voor een impressie:

Kangoeroerekenwedstrijd
Ook dit jaar hebben wij ons weer aangemeld voor de
kangoeroewedstrijd. Deze wereldwijde
rekenwiskundewedstrijd vindt plaats op donderdag 16
maart.
Rekenleerlingen uit groep 5 t/m 8 gaan meedoen met de
wedstrijd. Net als vorige jaren komt Juul Wijnen naar onze school om de kinderen hierin te
begeleiden.
Op dinsdagmiddag 20 februari, 6 maart en 13 maart komt Juul met de kinderen oefenen voor
de wedstrijd.
Zwerfafval – Mooi niet

Op 24 maart gaan de kinderen van een aantal groepen zich inzetten
om het zwerfafval rondom de school op te ruimen.
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“Lentekriebels”
Het thema “Lentekriebels” staat weer bijna voor de deur. Een
mooi thema, maar….weet u waar het thema over gaat? Ik zou
me zo voor kunnen stellen dat u denkt aan lammetjes in de wei,
bloemen in de knop, het eerste lentezonnetje. Maar dat is het
niet!
Het gaat over de bloemetjes en de bijtjes. Een stukje seksuele voorlichting, uiteraard is de
uitleg hiervan voor groep 1/2 heel anders dan die van groep 8 en alles wat daar tussenin zit.

Kempen Kidsrun
Ook dit jaar zijn kinderen in alle leeftijden weer welkom om mee te lopen
tijdens de Kempen Kidsrun op zondag 19 maart in Hapert!
Clown Belle staat samen met Clown Deb te popelen om de allerkleinsten te
ontvangen bij de RodeNeuzenloop.
Samen met de kinderen lopen de clowns 700 meter. Begeleiders mogen
gezellig mee lopen. Bij de finish wacht er een welverdiende medaille en een
beloning voor alle kinderen!
Kinderen in de leeftijd van 7 t/m 13 jaar starten in verschillende groepjes om 1
kilometer te lopen. De tijd die gelopen wordt, wordt via een chip in het
startnummer vastgelegd. Naast een medaille is er voor elke leeftijdscategorie die 1 kilometer
heeft gelopen een beker te winnen voor de nummers 1, 2 en 3!
1 kilometer hardlopen met tijdsregistratie is een uitdaging voor alle jonge sporters!
Kinderen die ouder zijn dan 13 jaar kunnen deelnemen aan de overige afstanden: 6.5 km, 10
km en de halve marathon.
Je kunt je inschrijven op www.kempenrun.nl
We willen graag dat jij ook meedoet!, want elke prestatie telt!

De Bibliotheek op school
De Bibliotheek op school
Op basisschool Sint Jan bestaat sinds kort een
Bibliotheek op school: een moderne bibliotheek met
een actuele collectie boeken.
De Bibliotheek op school brengt lezen en
leesplezier zo dicht mogelijk bij kinderen. Van kleuters tot achtste-groepers en van veellezers
tot kinderen die moeite hebben met lezen: ze vinden allemaal hun boeken in de nieuwe
schoolbieb. Aan de basisschool is ook een leesmediaconsulent van Bibliotheek De Kempen
verbonden, die het leesonderwijs mede ondersteunt.
Lezen: zo belangrijk!
Leren begint bij lezen: wie kan lezen en wie teksten begrijpt, kan kennis opdoen en zichzelf
ontwikkelen.
Daarnaast toont onderzoek aan dat lezers hoger scoren op taalvaardigheid, schoolsucces en
intelligentie.
Alle kinderen een bibliotheekpasje
Alle kinderen van de basisschool die nog geen lid zijn van Bibliotheek De Kempen,
krijgen automatisch een gratis jeugdabonnement (voor kinderen tot 13 jaar) en een ledenpas.
Al lid van de bibliotheek? Dan blijft het pasje geldig.
Op school hebben de kinderen geen pasje nodig, de abonneenummers zijn bekend.
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Boeken in de bieb, boeken in de klas en boeken mee
naar huis!
Cijfers over lezen*
 Kinderen die plezier hebben in lezen, halen betere schoolresultaten.
 Vrij lezen heeft effect op woordenschat, spelling, grammatica, begrijpend lezen en
schrijven.
 Door 15 minuten per dag vrij te lezen, leert een kind 1.000 nieuwe woorden per jaar.
 De omvang van de schoolbibliotheek en aanwezigheid van een leesmediaconsulent
zorgen voor betere leesresultaten van kinderen.
* Bron: Meer lezen, beter in taal; effecten van lezen op taalontwikkeling (2011). Uitgave van
Kunst van Lezen.
Jill Billekens
Leesmediaconsulent Basisschool Sint Jan, Duizel

Voorkom tablet-nek en iPad-arm!
Chiropractors, oefentherapeuten en fysiotherapeuten zien
een groeiend aantal jongeren op hun spreekuren met een
‘tablet-nek’. Uit de meest recente cijfers van het Zorgkompas
blijkt zelfs dat 40% van de 8- tot 18-jarige met nek- en
rugklachten kampt. De grootste boosdoener zijn de tablet en
smartphone.
Tips voor thuis en op school om mee aan de slag te gaan:
 Zorg aan tafel voor een juiste zithoogte en juiste tafelhoogte; met de voeten plat op de
grond hebben de knieën een hoek van 90° en met de bovenarmen langs het lichaam
hebben de armen een hoek van 90°. Tafelhoogte: de onderarmen rusten op tafel; de
schouders worden niet opgetrokken.
 Zorg voor een afstand van gezicht tot het beeldscherm van 50-70 cm.
 Zet het toetsenbord en muis vooraan op tafel zodat de arm steeds gebogen blijft.
 Zit zoveel mogelijk met een rechte rug en nek, houd de schouders laag gebruik de
gehele stoelzitting.
 Breng het mobieltje of de tablet richting hoofd in plaats van andersom en voorkom
hiermee dat de nek langdurig voorover gebogen is.
 Las voldoende beweegmomentjes in; na iedere 30 minuten aan computer, tablet of
mobiel twee minuten bewegen.
 Zorg dat kinderen minimaal een uur per dag actief in beweging zijn.

Verkeersexamen groep 7
Het verkeersexamen voor de groepen 7 staat dit jaar
gepland op donderdag 6 april. Om goed voorbereid dit
examen in te gaan zijn we op school extra aan het
oefenen. Op de site van Veilig Verkeer Nederland (VVN)
kunnen de kinderen ook thuis examens oefenen.
Daarnaast heeft VVN een app ontwikkeld die kinderen
kunnen gebruiken (hierover heeft uw kind een flyer mee
naar huis gekregen).
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Fietscontrole groep 7
Op woensdag 29 maart is er een fietscontrole op school door
de politie. Zorg dan dat uw kind zijn of haar fiets mee naar school
neemt. En zorg ook dat deze fiets in orde is! Als er iets niet
kloppend is aan de fiets, krijgt uw kind een aantekening hiervan
mee naar huis en kunt u het nog voor het examen in orde maken.
Voor de start van het examen worden de fietsen die de week
ervoor niet in orde waren nogmaals gecontroleerd.
De route die de kinderen fietsen op 6 april krijgt uw kind na de carnavalsvakantie mee naar
huis, zodat u met uw kind alvast kunt oefenen.

Scoolsport juniordag
Op vrijdag 17 februari is groep 8 naar de scoolsport junior dag op het Pius-X College geweest.
De leerlingen hebben kennisgemaakt met speciale sporten zoals: slamdunk, pannavoetbal,
unihockey, klimmen, tumblingbaan, capoeira en freerunning. Het was een hele leuke en vooral
sportieve dag. We willen graag de ouders die meegereden hebben bedanken voor hun hulp.

Nieuws van Nummereen
We zijn klaar voor carnaval! Samen gaan we er gezellige
dagen van maken op alle groepen voor zowel de
carnavalsliefhebbers als -haters. Op de Clup staat het
activiteitenprogramma in het teken van Gi-Ga-Gek. Het belooft
een (te) gekke vakantieweek te worden voor onze Cluppers!.
Kijk voor het volledige programma op
nummereen.com/vakantieprogramma.
Onze peuters sloten voor de carnavalsviering aan bij de kleuters. Het was een gezellig boel;
hossen kunnen ze al als de beste!
Fijne carnaval(svakantie) allemaal; alaaaaaaf.

Hele fijne carnaval en vakantie
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Kalender maart
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