JULI 2017
Verjaardagen juli
06-07
06-07
14-07
17-07
17-07
19-07
20-07
24-07

Gijs Lueb
Remco Lueb
Sven Verstijnen
Sanne Couwenberg
Sven Gilsing
Noor van de Molengraft
Meeke de Bruijn
Imke van der Krieken

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

Juffen- en meester dagen
Woensdag 6 juli vieren juf Nicolle/Manon en meester Stijn hun verjaardag voor groep 8
Donderdag 13 juli vieren juf Ellen/Ester/Franka (hele dag) hun verjaardag voor groep 5/6, dat
doen ze oa dmv een excursie per bus naar Boerboom Hout in Eersel.
Evaluatie schoolreis
We kunnen weer terug kijken op een geslaagd schoolreis dit jaar.
Het weer zat gelukkig mee. Misschien iets aan de warme kant maar dat mocht de pret niet
drukken.
Groep 1, 2 en 3 zijn met auto’s naar de hooiberg geweest waar ze heerlijk genoten hebben
van heerlijke frietjes met een lekkere snack en het ijsje kwam ook als geroepen. De ranja was
ook niet aan te slepen.
Groep 4, 5 en 6 zijn met de touringcar naar Toverland gebracht waar ze zich de hele dag
prima vermaakt hebben ook daar hebben ze een heerlijk verfrissend ijsje gekregen.
De waterattracties waren ook erg in trek met dit warme weer. Een aantal leerlingen zochten
ook verkoeling onder de watervallen.
Groep 7 en 8 zijn met de bus naar de Efteling geweest en ook zij hebben erg genoten van alle
attracties een verkoelende ijsjes.
Verder willen wij iedereen een welverdiende gezellige zomervakantie toewensen met hopelijk
heel veel goed weer.
De oudervereniging.
Meer foto’s op www.sintjanduizel.nl
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Schaaktoernooi
Op woensdag 31 mei 2017 is het KempenKind schaaktoernooi gehouden op het Palet in
Hapert. Onze school werd vertegenwoordigd door Sven, Lars, Britt, Joris, Driek en Mike. Zij
hebben een knappe 7e plaats behaald! Gefeliciteerd met dit behaalde resultaat. We willen
Roel van Hout bedanken voor de begeleiding op deze dag!

Watersportdag groep 8
Op 31 mei 2017 mocht groep 8 deelnemen aan de watersportdag op het E3-strand. Het was
een zonnige en vooral sportieve dag. De onderdelen die aan bod kwamen waren: suppen,
windsurfen, snorkelen, kajakken en raften.

Musical groep 8 'Groep 8 achter de tralies'
Groep 8 gaat de musical in totaal 3x opvoeren. De eerste uitvoering is op woensdag 12 juli om
10.30 uur voor de hulpouders en alle kinderen van de
school.
Op donderdag 13 juli staat de 2e uitvoering om 9.30 uur
gepland. Deze is voor genodigden.
Tenslotte is op donderdagavond 13 juli om 19.30 uur de
laatste uitvoering voor genodigden. Dit is ook de
afscheidsavond van groep 8.
Wij wensen groep 8 veel succes met de uitvoering van de
musical 'Groep 8 achter de tralies.'
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Praktische verkeersoefening groep 3-6
Op dinsdag 4 juli organiseren wij op het kerkplein voor de kinderen van groep 3 t/m 6 een
aantal praktische verkeersoefeningen.
Kinderen gaan op hun eigen fiets leren hoe te remmen, op en af te stappen, afstand van
elkaar te houden en bochten naar links en rechts te maken.
Ook worden er een aantal verkeersregels geoefend, zoals verkeer van rechts en wanneer
voorrang gegeven dient te worden.
In verband met deze verkeersoefeningen zal het kerkplein tot 12.00 uur niet beschikbaar
zijn als parkeerplaats. U kunt dan gebruik maken van het plein voor de Smis. Alvast
bedankt voor uw medewerking.

‘Verkeersoefeningen schooljaar 2014-2015’

Laatste schooldag eindtijd 12.00 uur
Er bestaan wat misverstanden over de eindtijd op de laatste schooldag; 14 juni.
Dit is: 12.00 uur.
Kinderen lunchen dus niet op school!

Verkeersveiligheid
Tijdens de verkeersbijeenkomsten met de gemeente Eersel is afgesproken dat de
gemeente vlak voor of na de zomervakantie een aantal extra veiligheidsmaatregelen
gaat treffen.
Op 50 tot 100 meter van school zal aan twee kanten het woord “SCHOOL” op het
wegdek worden aangebracht. Ook worden bijbehorende verkeersborden geplaatst.
Bovendien gaat een snelheidsmeter rouleren tussen alle scholen van de gemeente
Eersel.

Tweede rapport
Het tweede rapport zal niet op woensdag 28 juni 2017 mee gaan.
In verband met de aanpassing van het rapport volgend schooljaar kiezen we ervoor om de
uitdraai van de resultaten op de Cito-LOVS toetsen nog voor de zomervakantie mee te geven.
(Het gaat dan over de E-toetsen die afgenomen worden in juni.)
Het tweede rapport en de uitdraai van de resultaten op de Cito-LOVS toetsen worden op
maandag 3 juli 2017 meegegeven met uw kind(eren).
De leerlingen van groep 1/2 krijgen op het einde van het schooljaar (12 juli) de uitdraai samen
met het verslag mee naar huis.
Naar aanleiding van het tweede rapport worden er op woensdag 5 juli en donderdag 6 juli
oudergesprekken gehouden. U wordt hiervoor persoonlijk uitgenodigd.
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Studiedagen en vakanties schooljaar 2017-2018
Hieronder vindt u alvast een overzicht van de geplande studiedagen voor het schooljaar
2017-2018. Dit overzicht is ook in de schoolgids opgenomen.
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Dinsdag

5 september 2017
6 december 2017
22 februari 2018
30 maart 2018
22 mei 2018

Voor de volledigheid hierbij nogmaals de vakantieplanning voor schooljaar 2017-2018
Herfstvakantie
16 t/m 20 oktober 2017
Kerstvakantie
25 december 2017 t/m 5 januari 2018
Carnavalsvakantie 12 februari t/m 16 februari 2018
Tweede paasdag
2 april 2018
Meivakantie
27 april t/m 11 mei 2018
Tweede Pinksterdag 21 mei 2018
Zomervakantie
9 juli t/m 17 augustus 2018
Vakdocent lichamelijke opvoeding
Met ingang van het nieuwe schooljaar zal Benthe Schoenmakers op onze school
komen werken als vakdocent LO voor de groepen 3 t/m 8. Zij volgt Freek Bijnen op.
De gymlessen die gegeven gaan worden door juf Benthe in de groepen 3 t/m 8
verschuiven van de woensdagochtend naar de maandagochtend.

Lezen in de zomervakantie
Het einde van het schooljaar komt in zicht en de
zomervakantie lonkt. Heerlijk natuurlijk, maar vaak lezen
kinderen in de vakantie minder dan normaal. Uit onderzoek is
gebleken dat kinderen die in de vakantie niet lezen, na de
vakantie een terugval in leesontwikkeling hebben, doordat
niet dagelijks meer geoefend wordt. Het gevolg is dat leerlingen bij de start van het nieuwe
schooljaar niet meer het niveau hebben dat ze voor de zomervakantie hadden. Dit wordt de
zomerdip genoemd. Het is dus belangrijk dat uw kind ook in de vakantie blijft lezen.
Tips tegen een zomerdip:
1. De Vakantie Bieb-app Digitaal lezen op een tablet met de VakantieBieb-app. De app
bevat een leuke selectie leesboeken. Kijk voor meer informatie op
Met 15 minuten lezen
www.vakantiebieb.nl
per dag wordt de
Deze app is gratis, ook als je geen lid bent van de bibliotheek.
woordenschat
2. De Luister Bieb-app Wist je dat de bibliotheek honderden luisterboeken
uitgebreid met 1000
heeft? Geniet in de auto op vakantie of lekker in je achtertuin van de vele
woorden per jaar
boeken die je gratis kunt downloaden! Kijk voor meer informatie op
per jaar.
www.bibliotheek.nl/luisterbieb
3. Stop vooral zelf niet met lezen! Laat je kind zien dat lezen leuk is en juist iets is wat
je voor je plezier doet. Pak dus lekker zelf je favoriete boeken (of gooi je e-reader vol)
en ga lezen. Wist je dat vooral het voorbeeld van vader zien lezen een positief effect
heeft op kinderen?
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4. Kinderboeken mee! De meest voor de hand liggend tip is natuurlijk: neem leuke
kinderboeken mee in je koffer! Ga vooraf ook samen naar de bibliotheek en laat je kind
zelf boeken uitkiezen voor de vakantie. Boeken die nog te moeilijk zijn, kun je
voorlezen of samen lezen.
5. Op vakantie? Neem leuke spellen mee. Tijdens regenachtige dagen slaat de
verveling snel toe, maar ook als de zon schijnt zijn talige spelletjes een leuk tijdverdrijf,
zoals scrabble (junior) of Maan roos vis spelletjes voor de beginnende lezers..
6. Naar het museum Op je vakantiebestemming zijn vast een paar boeiende musea te
vinden waar jezelf nog nooit aan gedacht had.
7. Lezen is overal Denk aan de menukaart in het restaurant, borden onderweg, foldertjes
van de dierentuin die je wil gaan bezoeken, een boekje over het land waar je naar toe
gaat of een informatief boekje over een favoriet onderwerp van je kind. Ook strips,
leesboeken en kindertijdschriften zijn leuk èn zinvol om te lezen.
8. Vertier op de achterbank Voor lange autoritten zijn niet alleen vakantieboeken
superleuk en leerzaam, maar ook een tablet is tegenwoordig populair op de
achterbank. Een paar goede apps erop en rijden maar! En zeker ook
nummerbordtaalspelletjes met de hele familie zijn leuk!
Veel leesplezier!

Brugklastrainingen voor Brugklasbikkels
Brugklas Bikkels, is bedoeld voor huidige groep achters die aan het einde van dit schooljaar
de overstap gaan maken naar de middelbare school.
Tijdens de training leren de deelnemers alles wat ze moeten weten om vol zelfvertrouwen een
goede start te maken op de nieuwe school.
 Wat gaat er veranderen als brugklasser en hoe ga je daarmee om?
 Hoe maak je nieuwe vrienden en wat doe je tegen pestkoppen?
 Hoe blijf je ontspannen en hoe maak je een stevige, zelfverzekerde indruk?
 Wat zijn de do's en don'ts op de middelbare school?
 Social media: wat kun je er wel en niet mee?
Meer informatie via https://www.bikkeltrainingen.nl/brugklastraining_brugklas-bikkels/
Ouders kunnen hun zoon of dochter aanmelden via het secretariaat van Spectrum Brabant op
het telefoonnummer 040-2549348 of via het mailadres zorg@spectrumbrabant.nl.
met vriendelijke groeten,
Carola Messing
Psycholoog NIP/Cognitief gedragstherapeut VGCT i.o./Bikkeltrainer©
Mercuriuslaan 83a, 5632 EH Eindhoven
Telefoon 040-2549348
www.spectrumbrabant.nl
www.bikkeltrainingen.nl
www.studievaardigheden.eu
www.rijles-en-autisme.nl
Wij zijn onderdeel van Zorgcoöperatie Brabant:
www.zorgcooperatiebrabant.nl
www.verdercollege.nl
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Kalender juli
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