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Verjaardagen
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Liam Smits
Lieke Kruijssen
Fenne Jacobs
Bram van den Broek
Hugo van Leeuwen
Finn de Lepper
Juul Willems
Bente Geerts
Veerle Fleerakkers
Harm Kox

1/2
8
4, van 3/4
1/2
4, van 3/4
1/2
4, van 3/4
3, van 3/4
5, van 5/6a
1/2

Welkom op school
Afgelopen maand, maart, zijn Jill Kruijssen en Lobke Gilsing gestart
in groep 1/2 bij meester Frans en juf Annelot.

Voorstellen: Miranda de Graauw
Beste ouders,
Een nieuwe directeur. Wie zou het zijn? Zoiets brengt altijd
nieuwsgierigheid met zich mee. En dan duurt wachten lang. Om een
beter beeld van mij te krijgen zal ik iets over mezelf vertellen. Echter vind
ik het uiteraard het prettigst als u na de meivakantie een keer de moeite
neemt om me persoonlijk te ontmoeten. Ik ga daar ook zeker mijn best
voor doen andersom. Al wordt dat met 2 scholen nog een hele klus. Ik
ben er klaar voor en kan niet wachten om te starten.
Ik zal me even voorstellen. Ik ben Miranda de Graauw, geboren en getogen in een klein dorpje
nabij Den Bosch in 1972. Ik woon sinds 15 jaar samen met mijn partner in Hapert. Wij hebben
samen 2 kinderen genaamd Eva 9 jaar en Sjors 6 jaar. In mijn professionele leven heb ik op
verschillende soorten scholen gewerkt in Nuland, Heesch en Geffen bij Filiosscholengroep in
verschillende functies en rollen.
Voor mij is het heel simpel. In een constructieve samenwerking met ouders en andere
betrokkenen bij een kind wil ik dat onze school kwalitatief goed onderwijs biedt. Gewoon
omdat goed onderwijs moet!
Zodra ik de werkdagen goed op elkaar heb afgestemd en de juiste balans heb gevonden zal ik
communiceren wanneer ik op welke school aanwezig ben. In noodsituaties ben ik uiteraard
ook via de collega’s voor de andere school bereikbaar. Elk kind en elke ouder wil gehoord
worden, en terecht. Om dat te kunnen, hebben wij als school wel uw medewerking nodig.
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Zorg dat u uw zorgen, tips, vragen of complimenten op de juiste plek neerlegt en wij zullen u
horen, want alleen ben je sneller, maar samen kom je verder!
Met vriendelijke groet,
Miranda de Graauw
Eindtoets voor groep 8: Route 8
Op dinsdag 18, woensdag 19 en donderdag 20 april gaan de kinderen van
groep 8 de eindtoets maken van Route 8.
Het is een adaptieve toets. Dat houdt in dat het niveau van de toets zich
automatisch aanpast aan het niveau van het kind. De toets wordt digitaal
gemaakt en zal ongeveer 2 tot 3 uur in beslag nemen. Wij wensen de
kinderen van groep 8 heel veel succes!
Portfolioavond
Op 13 april is de portfolioavond over het thema foto en film,
De uitnodiging volgt op woensdag 5 april met de tijden voor groep 1 t/m 4 en groep 5 t/m 8.
Paasontbijt
Op donderdag 13 april hebben we op school een
schoolontbijt. Vrijdag 14 april zijn de kinderen vrij i.v.m.
een studiedag. Boterhammen en drinken nemen de
kinderen van thuis mee. De oudervereniging zorgt voor
een lekker eitje en Paasbrood.
In de groep besteden we tijdens het ontbijt aandacht aan Pasen.

Koningsspelen
Groep 3 t/m 8 doen op vrijdag 21 april mee aan de Koningsspelen.
Deze vinden dit jaar plaats op het sportveld van DES in Eersel.
Groep 6B/7 en 8 gaan in de ochtend deelnemen. Zij gaan per fiets
onder begeleiding naar het sportveld. Daar nemen ze deel aan een
vaststaand programma. Zij komen tegen 12.00 uur terug op school.
Groep3/ 4 en 5/6A nemen deel aan de Koningsspelen in de middag. Zij
worden om 13.00 uur verwacht op het sportveld van DES in Eersel.
Hiervoor zijn ouders geregeld die hen brengen en halen met auto’s. De kinderen van
groep 3 / 4 en 5/ 6A zullen niet op tijd terug zijn op school. Houdt er rekening mee dat dit
ongeveer 15.30 uur zal worden!
Alle kinderen van groep 3 t/m 8 blijven deze dag over. Zij krijgen op school een
Koningslunch! (geen brood zelf meenemen)
Groep 1/ 2 heeft normaal lesprogramma. Zij sluiten niet aan bij de Koningslunch.
Zorg dat uw kind sportieve kleding/ schoenen aan heeft. Een flesje water, of iets van fruit mag
in een rugzakje meegenomen worden. Geef wel aan bij uw kind dat ze zelf de
verantwoordelijkheid hebben voor hun spullen.
Kinderen van groep 6B/7 en 8 worden in de ochtend met fiets op school verwacht.
Zijn er nog vragen of onduidelijkheden over deze dag, dan kunt u terecht bij juf Ellen (gr. 6B/7)
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Hulp gevraagd voor de bieb
We zien iedere week weer dat leerlingen met enthousiasme boeken
komen lenen in ons Biebpunt op school.
Om de uitleen van boeken mogelijk te kunnen blijven maken, is er
vrijwillige hulp nodig van ouders (of van opa's/oma's) die graag hun
steentje bij willen dragen.
Na de zomervakantie vertrekt een van onze gewaardeerde hulpouders en zijn we dus op zoek
naar iemand die eens in de twee weken de uitleen mee wil verzorgen. Elke woensdag is ons
Biebpunt geopend van 10.30 uur tot 12.15 uur.
Het zou erg jammer zijn als we de uitleen zouden moeten stoppen vanwege gebrek aan hulp.
Zeker nu de school zoveel moeite gedaan heeft om er een mooi Biebpunt van te maken. Veel
kinderen hebben er ook baat bij om dicht bij huis op een gemakkelijke manier boeken te
kunnen lenen voor thuis of in de klas.
Dus ouders (opa's of oma's) meldt u aan!
Dat kan op school (0497-512228) of bij Ilse van Kasteren (0497-843420,
ilsedk83@hotmail.com).

OnwijsFit-test voor groep 7
Op woensdag 19 april wordt bij groep 7 een fitheidstest afgenomen
tijdens de gymles. Deze test wordt afgenomen door de GGD. Een brief
met uitleg over deze fitheidstest heeft u op 25 januari via de mail
ontvangen.
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).
Mededeling vanuit de Vreedzame School
Vanwege het Triade traject worden er tot en met de meivakantie geen lessen Vreedzame
School gegeven. Dit vanwege de gedeeltelijke overlap en de tijdsinvestering. U ontvangt
daarom in deze periode ook geen nieuwsbrieven en kletskaarten over de Vreedzame School.
Kunstbalie: Excursie Techniekhuys ‘Ja Natúúrlijk’ groep 7 en 8 op 24 maart
Groep 7
In groepjes gingen de kinderen op zoek naar de inspiratiebron van de kunstenaar. Alle
kunstenaars waren geïnspireerd door de natuur. De kunstvormen vielen onder multi-media
kunst. Zelf hebben de kinderen geëxperimenteerd met lucht en kleuren. De kleuren waren
afkomstig van natuurlijke bronnen zoals tomaat, houtskool, zand, chocolade of koffie.
Meer foto’s kunt u vinden op de website, www.sintjanduizel.nl, bij GROEPEN
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Groep 8
Op vrijdag 24 maart zijn we naar het Techniekhuys in Veldhoven geweest om naar de
tentoonstelling Ja Natúúrlijk te gaan kijken.
Dankzij de voorbereidende lessen waren we goed voorbereid. De kinderen hebben in de klas
fragmenten gezien over het proces die een kunstenaar kan doorlopen om de perfecte foto te
maken van een nagebootst natuurverschijnsel. Het doel was bij de tentoonstelling om te kijken
welk natuurverschijnsel de inspiratiebron was voor de kunstenaar. Door goede interactie en de
hulp van ouders zijn de kinderen erachter gekomen. De kunstwerken waren statisch of
dynamisch en er werd gebruik gemaakt van moderne technieken (o.a. laser en een kunstwerk
dat door een 3Dprinter was gemaakt).
Voor foto’s kun je terecht op de website, www.bssintjanduizel.nl, bij GROEPEN
We willen de ouders bedanken voor de hulp tijdens deze ochtend.

Lezen bevordert je woordenschat
Wist u dat? Kinderen die minimaal 15 minuten per dag lezen, leren tot 1000
nieuwe woorden per jaar extra!
En ook voorlezen leidt tot nog meer leesplezier!
Iedere week hebben de kinderen de mogelijkheid om onder
schooltijd naar de bibliotheek te gaan.
Hier is een actueel en gevarieerd aanbod van boeken te vinden.
De kinderen kunnen iedere week 3 boeken lenen en deze 3 weken thuis
houden. Dan moeten ze weer ingeleverd worden. Uiteraard kunnen ze ook
verlengd worden voor nogmaals een periode.
De kinderen hebben om te lenen op school geen bibliotheekpasjes nodig,
aangezien er op school met scanlijsten wordt gewerkt.
Op woensdag van 10.00 uur tot 11.30 uur is er voor de kinderen per klas gelegenheid voor het
uitzoeken van boeken.
Op deze tijden zijn er vrijwilligers aanwezig om te helpen.
Denkt u eraan om uw kind de boeken op tijd weer mee naar school te geven zodat deze niet
kwijtraken?
Met vriendelijke groet, Jill Billekens,
leesmediaconsulent Basisschool St. Jan - Duizel
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Opschoondag
Op vrijdag 24 maart was het 'opschoondag'. Alle kleuters
hebben prulletjes verzameld, die niet thuis horen op ons
schoolplein. We hadden maar liefst een halve vuilniszak
verzameld.

Vrije dag 14 april
Vrijdag 14 april heeft het team van onze school, samen met het team
van basisschool de Vest, een teambuildingdag. Dat betekent dat de
kinderen die dag vrij zijn.

Oudervereniging – Rabobank Clubkas Campagne
De oudervereniging mag meedoen aan de Rabobank clubkas campagne. Het aantal stemmen
bepaalt het bedrag wat we uiteindelijk krijgen. Dit bedrag gaan wij uiteraard besteden aan de
kinderen! Dus bent u lid van de Rabobank zoek ons op in de lijst en geef de kinderen uw
stem!!
Nieuw MR lid gezocht!
Met veel plezier heb ik anderhalf jaar lang deel
uitgemaakt van de MR op de St. Jan om met alle
ouders de belangen van uw kind te vertegenwoordigen.
Vanwege verhuizing zal mijn deelname per 1 april
stoppen.
Daarom is de MR op zoek naar een nieuw MR lid!
Wie wil ons komen versterken?
De komende periode gaat de MR o.a.
het activiteitenplan uitwerken, een frisse
blik werpen op de schoolgids en het
project “Wij een klasse klas” mee volgen.
Heeft u interesse, dan kunt u contact opnemen met
mr@sintjanduizel.nl
Ik wil iedereen graag bedanken voor de fijne samenwerking.
Charlotte Lueb
Schoolkorfbaltoernooi voor groep 3 t/m 8
Op woensdagmiddag 12 april, van 13.30 tot 17.00 uur, organiseren de
korfbalverenigingen uit Knegsel, Steensel, Vessem en Wintelre ism
Gemeente Eersel en KNKV een schoolkorfbaltoernooi. Je speelt tegen
teams van andere basisscholen uit de gemeente Eersel.
Je kunt je opgeven als team; 4 - 6 personen per team + 1 begeleider.
Verzin een leuke naam voor je team.
Dit toernooi gaat plaats vinden bij de korfbalvereniging van Knegsel, Fortuna ’68, Sportpark
De Breemakker in Knegsel. Neem sportschoenen met noppen mee.
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Opgeven kan dmv een mail te sturen met de benodigde gegevens (zie onderstaand strookje)
naar schoolkorfbaleersel@gmail.com

Informatieavond GGD
Bedplassen: daar wil je toch vanaf?!
'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 4 april een
informatieavond voor ouders van kinderen 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 4 april in het Elkerliek ziekenhuis in Helmond. 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.
Aanmelden
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.
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Kalender april 2017
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