JUNI 2017
Verjaardagen
02-06
03-06
06-06
06-06
10-06
10-06
11-06
11-06
18-06
18-06
19-06
21-06
24-06

Mike Tenbült
Claudia van de Sande
Maud Geerets
Jurre Schutjes
Levi Bartels
Bram Vosters
Levi Kox
Gijs van Luijtelaar
Driek van der Heijden
Willem Paridaans
Tessa Stamps
Bente Kox
Pim Hakkens

8
8
8
7, van 6b/7
8
8
5, van 5/6a
6B, van 6b/7
8
8
6A, van 5/6a
6A, van 5/6a
7, van 6b/7

Welkom op school
Jade Verhelst en
Meike de Haas zijn gestart bij meester Frans in groep 1/2.

Rectificatie studiedag
Aanstaande vrijdag 2 juni vindt de studiedag plaats in plaats van wat in de schoolgids
vermeld stond; woensdag 7 juni.
Daarna volgt Pinksteren; dus maandag 5 juni ook een vrije dag.

Luizenpluizen
Beste ouders,
Graag willen wij, het "luizenteam" van bs. Sint Jan, het volgende goede
nieuws delen; bij geen enkele controle van het afgelopen schooljaar zijn
hoofdluizen geconstateerd!!!! Kinderen die toch (tussen controles door)
hoofdluis gehad hebben, zijn goed behandeld en hebben passende nazorg
gehad.
Ouders hebben het afgelopen schooljaar meer dan eens contact met ons
gelegd vanwege hoofdluis bij hun kind. Wij willen deze ouders bedanken voor hun openheid.
Wij hopen, mede dankzij open communicatie en preventieve controles na elke schoolvakantie,
dat ook schooljaar 2017-2018 luizenvrij blijft.
Tenslotte wil ik via deze weg het "luizenteam" bedanken voor hun inzet het afgelopen
schooljaar.
De Hoofdluizenpluizer.
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Zijdeur
Ouders die ’s morgens hun kinderen naar de kinderopvang of naar groep 1-2 brengen, willen
we vragen geen gebruik meer te maken van de voorste zijdeur op de speelplaats, maar van
de achterste deur bij Nummereen. De voorste deur zal voortaan tot 8.15 uur op slot zijn.

Schoolverlatersdagen groep 8
De kinderen van groep 8 hebben schoolverlatersdagen op 28, 29 en 30 juni. We hebben een
culturele, ontspannende en sportieve dag gepland. Het beloven weer leuke dagen te worden!!
Ook wordt de jaarlijkse casinoavond weer gevierd met een grootse aankomst! Op
vrijdagavond 30 juni vertrekt rond 19.15 uur de stoet richting ‘Casino Sint Jan’. De kinderen
van groep 8 stellen op in de Sint Janstraat en rijden via de Groenstraat naar de school. We
hopen op veel toeschouwers. Voor ieders veiligheid is de straat afgezet en maken we gebruik
van afzetlint. Alle toeschouwers mogen aan de overkant van de straat (bij het kerkplein en de
parkeerplekken) onze schoolverlaters en hun voertuigen bewonderen. Wij willen ouders
vragen om hun eigen kind(eren) hierbij in de gaten te houden.
Groeten Nicolle en Manon
Afscheidsmusical groep 8
Twee weken later staat de afscheidsmusical op de agenda…
We hebben gekozen voor de musical ‘Groep 8 achter de
tralies’. Dit jaar voeren we de musical 3 keer voor publiek op.
Op woensdag 12 juli, tijdens het bedankuurtje, wordt de
musical opgevoerd voor hulpouders en voor de kinderen van
de school.
Op donderdag 13 juli hebben we een ochtendvoorstelling en
een avondvoorstelling. Exacte tijden volgen nog, evenals de
uitnodigingen.
De komende weken gaan we nog flink oefenen met deze
musical zodat de kinderen op het eind van het schooljaar zullen
stralen in de Smis!! Het wordt een heus spektakel!

‘musical groep 8 2016’

CJG+ de Kempen
Het CJG+ is er voor alle vragen op het gebied van
opvoeden en opgroeien van kinderen tot 18 jaar.
Indien u het fijn vindt dat er een professional meedenkt in
de opvoeding en/of het opgroeien van uw kind(eren),
neem dan gerust contact met ons op.
CJG+ de Kempen heeft een vernieuwde website:
www.cjgplusdekempen.nl. U kunt daar eerst een kijkje nemen, mogelijk treft u op de website al
het antwoord op uw vraag.
Vanaf 08 mei 2017 is het Centrum voor Jeugd en Gezin + (CJG+) de Kempen telefonisch
bereikbaar op werkdagen van 10.00u tot 12.30u. Het nieuwe telefoonnummer is 0497 745544.
CJG+ de Kempen kan tussen 10.00u en 12.30u gebeld worden voor opvoed- of opgroei
vragen met betrekking tot uw kind(eren) tot 18 jaar. U krijgt een medewerker van de
Frontoffice Informatie & Administratie aan de telefoon. Deze probeert u zo goed mogelijk
vooruit te helpen of zorgt dat uw vraag op de juiste plek binnen het CJG+ terecht komt.
Buiten kantoortijden kunt u bij alleen spoed / crisis rondom jeugdigen contact opnemen met
Spoed4Jeugd op 088-0666999.
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Nieuws van Nummereen
In de week van 15 mei vierden we op de dagopvang, het
peuterprogramma én de bso tijdens onze jaarlijkse
feestweek de verjaardag van onze pedagogisch
medewerkers. Het was een gezellige week en het weer hielp daarbij goed mee. De kinderen
hebben verschillende leuke en lekkere activiteiten gedaan. Ook onze Hawaï feestavond was
erg gezellig en druk bezocht! De kinderen konden
megaballonnen pimpen, een lekkere Hawaï
cocktail drinken en er was een popcornmachine.
Bedankt allemaal voor jullie gezelligheid!
Op woensdag 10 mei vond de
Kinderraadsvergadering plaats. Een aantal
kinderen van verschillende bso locaties
vergaderden samen met onze operationeel
directeur over de Clup. Wat vinden ze zo leuk op
de Clup en hebben ze misschien nog andere
ideeën of wensen? Het was een goede
vergadering en er wordt al nagedacht over enkele
nieuwe ideeën!
De komende periode gaan we bij de dagopvang aan de slag met het thema ‘ik ga kleding
kopen’. De kinderen maken een uitstapje naar een kledingwinkel, versieren T-shirts en
knutselen een heuse wasmachine.
Brigadieren
Beste Ouder /verzorger,
Wij vinden het allemaal erg fijn als onze kinderen veilig naar school
kunnen gaan en ook weer veilig naar huis kunnen gaan.
Mede door de hulp van de brigadiers bij de Sint Jan school worden onze
kinderen en wij hierbij geholpen.
Helaas hebben wij op dit moment een tekort aan brigadiers, en is erg
moeilijk om nieuwe 'collega' brigadiers te vinden.
Als school en ouders vinden wij veiligheid heel belangrijk.
Daarom willen wij jullie echt om hulp vragen.....
Voor meer info, dagen en tijden etc. kun je contact opnemen.
cgeerts14@hotmail.nl
of 06-19651609
alvast bedankt voor de reactie.
Christel Geerts
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Kalender juni 2017

Maandbrief Sint Jan Duizel – Beleef het leren!

Pagina 4

