AUGUSTUS en SEPTEMBER 2017
Verjaardagen van augustus en september
04-08
04-08
06-08
12-08
13-08
14-08
17-08
23-08
25-08
30-08

Emma van Kasteren (2010)
Luuk van Kasteren (2010)
Hein Smets (2006)
Isa Castelijns (2012)
Joey Lingen (2009)
Meis Hendriks (2010)
Jur Kox (2008)
Bayan Taha (2012)
Jesse van der Krieken (2009)
Laura Nooijen (2006)

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

01-09
09-09
11-09
17-09
17-09
18-09
19-09
21-09
23-09
24-09
25-09
25-09

Roos de Laat (2010)
Kaat de Laat (2012)
Amy Castelijns (2010)
Lynn Barten (2012)
Mauro Koolen (2009)
Lotte Kox (2006)
Nicky Jansen (2006)
Thomas Oranje (2008)
Lieke van den Broek (2012)
Niels Kox (2010)
Yenthe van Ham (2009)
Nina Verstijnen (2008)

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

Iedereen een hele fijne verjaardag gewenst!

Afscheid juf Ester
Beste kinderen en beste ouders,
Negen jaar geleden ben ik, samen met enkele andere collega-leerkrachten,
begonnen als groepsleerkracht in Duizel. Ik heb daar verschillende groepen
gehad en door de jaren heen heel veel leerlingen en daarmee ook hun ouders
leren kennen. Het mooie van een dorpsschool als de Sint Jan is dat de hele
gemeenschap betrokken is bij de school en dat de school een onderdeel
uitmaakt van de gemeenschap. Het duurt een paar jaar voordat je daar helemaal
in zit, maar dan is het alleen maar leuker om op een kleine school te werken.
Ondanks alle mooie dingen die ik met de Duizelse kinderen heb meegemaakt,
heb ik toch besloten om de overstap te maken naar een andere school. Geen
grote stap, want het is De Vest in Hoogeloon geworden. Ik vind het belangrijk om
mezelf te blijven ontwikkelen en uit te dagen en daarbij hoort dat je niet te lang
op 1 plaats moet blijven. Ik kijk terug op mooie jaren in Duizel waarbij er vele hoogtepunten
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zijn geweest voor mij zoals de jaarlijkse sportdag en natuurlijk het carnavalsfeest met De
Zwetsers. Nu heb ik gehoord dat er in Hoogeloon ook carnaval wordt gevierd bij De
Lappelekkurs, maar het zal komend jaar wel even vreemd zijn om langs de Donk door te
fietsen naar Hoogeloon als het weer carnaval is.
Ik wil alle kinderen en ouders bedanken voor de goede tijd die ik in Duizel op school heb
gehad en ik ben ervan overtuigd dat de Sint Jan zich zal blijven ontwikkelen als school en zal
inzetten voor de Duizelse kinderen.
Ester de Mol

Afscheid meester Freek
Beste Leerlingen, Ouders en Collega’s van de St Jan in Duizel,
Al ruim 6 jaar geef ik nu gymles op de St. Jan en zoals jullie wellicht vernomen
hebben gaat daar een einde aankomen.
Vanaf volgend jaar zal juf. Benthe Schoenmakers mijn taak als vakleerkracht
gym op de St Jan over gaan nemen.
Via dit berichtje wil ik jullie graag bedanken voor de fijne jaren die ik op school
heb gehad. In deze jaren is er enorm veel op het gebied van sport en bewegen
gebeurd. Hierbij denk ik aan de Rots en Water trainingen, de sportdagen en de
vele evenementen die we voor de kinderen van de basisschool hebben
georganiseerd. Natuurlijk heb ik samen met de studenten van Sport Stage de
Kempen ook enorm genoten van de gewone gymlessen op de woensdagen en
de activiteiten op de speelplaats.
Als sportcoördinator van de gemeente Eersel blijf ik natuurlijk gewoon betrokken bij de school
en met het overnemen van mijn taken door juf. Benthe gaat het helemaal goed komen. Daar
hebben jullie een prima nieuwe gymjuf aan.
We gaan elkaar zeker nog zien bij Click, de Koningsspelen, Eersel Beweegt of ergens anders
tijdens een van de mooie evenementen die wij ook volgend schooljaar weer gaan organiseren.
Het was “goe toeve” op de St Jan.
Sportieve groetjes,
Freek Bijnen
Vakdocent LO bs St. Jan.

Sportdag 22 september
In het nieuwe schooljaar is op school de jaarlijkse sportdag op
vrijdag 22 september. Voor die dag hebben we veel hulpouders
nodig om de sportdag te laten slagen. We hopen van uw hulp
gebruik te kunnen gaan maken. T.z.t. volgt er meer informatie!
‘sportdag 2016’

Vossenjacht
Afgelopen dinsdag 11 juli werd door de Ouder Verenging
een Vossenjacht in het dorp georganiseerd. De kinderen
hebben er volop van genoten. Wij willen alle betrokken
ouders van harte bedanken voor hun inzet bij deze
activiteit.
‘Een aantal Vossen’
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Wijziging studiedag schooljaar 2017-2018
De studiedag van donderdag 22 februari wordt verzet naar dinsdag 20 februari.
Voor de volledigheid hieronder nogmaals het overzicht.
Dinsdag
Woensdag
Dinsdag
Vrijdag
Dinsdag

5 september 2017
6 december 2017
20 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

Nieuwe IB-er
Per 1 oktober (mogelijk per 1 september) wordt Conny der Kinderen-Mikkers benoemd op
basisschool Sint Jan Duizel en basisschool de Vest Hoogeloon als IB-er. Zij volgt Lizenka
Warmoeskerken op als IB-er.
Website
De nieuwe schoolgids, nieuwe roosters (oa gymrooster) en de jaarkalender zijn vanaf
woensdag 12 juli te vinden op onze website; www.sintjanduizel.nl
Fijne vakantie
Graag wil ik gebruik maken van deze mogelijkheid om alle ouders, vrijwilligers,
leerkrachten, ondersteunend personeel en alle andere betrokkenen van onze
school ontzettend te bedanken voor het warme ontvangst die ik ervaren heb op
school en binnen Kempenkind. Nog zo kort hier en al zoveel gedeeld met
collega's, ouders en kinderen. Ik heb zin in onze toekomst. Maar nu eerst voor
iedereen een welverdiende, zonnige vakantie.
Heerlijk de batterij weer opladen door niks doen, of juist heel actief zijn, thuis of op
vakantie. Ik wens iedereen heel veel plezier en hoop jullie weer terug te zien in
goede gezondheid op maandag 28 augustus 2017.
Geniet ervan!!!!
nb. Mochten er zeer urgente zaken zijn die wij moeten weten voorafgaande aan het nieuwe
schooljaar, dan vraag ik u contact op te nemen met mij 06 - 53475303 of via
mdgraauw@kempenkind.nl
Ik zal ervoor zorgen dat ik de leerkrachten op de hoogte breng van zaken.
Met vriendelijke groet,
Miranda de Graauw
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Kalender augustus en september
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