OKTOBER 2017
Verjaardagen
06-10
16-10
16-10
18-10
18-10
19-10
21-10
28-10

Sjoerd Willems
Senna Baijens
Frederique Thomassen
Raff Koolen
Ole van der Zanden
Bo Verberne
Mees van der Zanden
Willem Oomen

3, van 3/4
8, van 7b/8
8, van 7b/8
6B, van 6b/7a
8, van 7b/8
1/2
1/2
3, van 3/4

Welkom op school
In september is Femke Maas gestart in groep 1/2 bij meester
Frans.

Meester Wil van Hoof met pensioen
Bijna is het zover. Op donderdag 12 oktober a.s. zal meester Wil voor het
laatst aanwezig zijn bij ons op school. Hij gaat daarna van zijn
welverdiende pensioen genieten.
Op donderdagochtend vieren wij zijn afscheid met de kinderen en de
leerkrachten van de school. Op vrijdagavond hebben wij een besloten
afscheidsfeest zoals Wil dit zelf graag wil.
Wil is geen man die graag in de belangstelling staat. Hij is extreem
bescheiden en ook van extreme waarde voor het onderwijs geweest. De
stille kracht waar een school als de onze gebruik van heeft gemaakt na het
afscheid van meester Ad.

Groep 6/7 thema: Wie is de baas?
Thema 1: Wie is de baas? is afgelopen week gestart.
Wij, groep 6B/7A zijn op zoek naar gastsprekers voor ons thema. Wie kan er
iets komen vertellen over de politiek/ burgemeester/ gemeente/ directeur van
een bedrijf/ het Koningshuis/ ziekenhuis/ brandweer/ politie? Of heeft u nog
andere ideeën?
Geef je op bij juf Ellen of juf Wilma.
etoonders@kempenkind.nl of wcastelijns@kempenkind.nl
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Sportdag 22 september
Onder een heerlijk zonnetje hebben alle kinderen zich
bijzonder vermaakt met allerlei spelletjes.
Zowel de touwtrekwedstrijd als het korfdoelen werden
overtuigend gewonnen door groep 8. De
meesters en juffen waren kansloos. Uiteraard was de
spekjesrace weer zeer succesvol. Op het eind kregen alle
kinderen nog een heerlijk ijsje en hun
welverdiende diploma. Graag willen wij alle ouders en
andere vrijwilligers bedanken voor hun inzet vandaag.
Geweldig! Zonder jullie hadden we echt niet zo'n mooie
sportdag kunnen houden. Bedankt!
De foto's staan op de website; www.sintjanduizel.nl

Staking op de Sint Jan
Aan het einde van vorig schooljaar is er een prikactie geweest voor een hoger salaris maar
wat ons betreft vooral voor betere kwaliteit onderwijs. Als wij meer middelen zouden hebben
om onszelf te kunnen specialiseren of expertises kunnen inhuren of materialen kunnen
aanschaffen die nodig zijn voor modern onderwijs enz..enz...dan zouden we een betere
balans kunnen creëren tussen draagkracht en draaglast bij het onderwijspersoneel.
Op de Sint Jan staan wij zeker achter de stakingsactie. Bij het inventariseren blijkt ook wel dat
de loyaliteit naar ouders, kinderen en school erg hoog is. Veel mensen twijfelen of we het wel
kunnen vragen van ouders. Maar we zijn op het punt gekomen dat wie A zegt bij de prikactie
en besluit deze actie te steunen ook B moet zeggen als het lastiger wordt om medewerking
van ouders te vragen.
Toch hebben wij besloten om de school niet dicht te doen. Wij vinden dat wij van u afgelopen
weken al veel flexibiliteit hebben gevraagd en gaan dit niet nogmaals doen. Wij zullen deze
stakingsdag op een "ludieke" manier vorm geven. Of er les gegeven wordt is de vraag....in
welke vorm we dit gaan gieten hoort u nog van ons. Kinderen komen die dag in elk geval wel
gewoon naar school. Leerkrachten hebben allemaal een individueel stakingsrecht en als
collega's daar gebruik van willen maken krijgen zij daar uiteraard alle ruimte voor.
Voor nu hoop ik u voldoende geïnformeerd te hebben.
Pré-adviesgesprekken groep 8 verzet
De pré-adviesgesprekken zijn verzet: op maandag 30 oktober en dinsdag 31 oktober staan de
pré-adviesgesprekken nu gepland voor de leerlingen en ouders van groep 8. Op woensdag 11
oktober krijgen de leerlingen van groep 8 hier de uitnodigingen voor mee.
Fietscontrole
Als het weer wat guurder wordt en de dagen
korter, dan is het weer tijd om je fietslicht aan te
doen. Op donderdag 12 oktober worden de
fietsen van de kinderen van groep 3 t/m groep 8 gecontroleerd. Alle
kinderen mogen op die dag ‘s morgens met de fiets naar school
komen. Voor alle kinderen die met de fiets naar school komen is er een
leuk hebbedingetje. De fietsen worden gecontroleerd door de
leerlingen van groep 8, die hierover uitgebreid instructie hebben ontvangen. Dit gebeurt onder
leiding van een aantal leerkrachten.
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Even voorstellen

Hallo mijn naam is Benthe Schoenmakers, 29 jaar. Ik ben mama
van 2 lieve kindjes Kes ( 2 jaar) en Nox ( 5 maanden) en samen met
mijn vrouw woon ik in Tilburg.
Aankomend schooljaar zal ik samen met verschillende studenten de
gymlessen gaan verzorgen bij jullie op school.
Waar kennen jullie mij onder andere van: de afgelopen jaren heb ik
op bijna alle scholen in de gemeente Eersel lesgegeven en
daarnaast was ik daar het gezicht van Click sport.
Dit jaar zijn onze roosters wat gehusseld waardoor ik les kom geven
bij jullie op school. Ook zal ik voor de gehele Kempen een speciaal
Click programma voor kleuters gaan opzetten.
Ik heb er zin in!
Geniet allemaal van jullie welverdiende vakantie, dan gaan we volgend jaar knallen!
Tot dan!
Juf Benthe

Jumbo: ‘Sparen voor je school’

Wij doen mee aan de JUMBO actie "sparen voor je school." Bij deze actie hebben wij uw hulp
heel hard nodig. Deze actie loopt van 4 oktober a.s. t/m 27 november a.s.
Jumbo Hapert heeft € 1600,00 beschikbaar gesteld voor de regionale scholen die meedoen
met deze actie. In onze regio is dit bedrag te verdelen over 3 schooltjes, namelijk De Vest in
Hoogeloon, Sint Jan in Duizel en Sint Jansschool in Casteren.
Iedereen die in de actieperiode boodschappen doet bij de Jumbo in Hapert krijgt bij besteding
van elke € 10,- een schoolmunt. Deze schoolmunt kan ingeleverd worden in de brievenbus
van de school naar keuze die in de winkel staan of ingeleverd worden bij de leerkrachten op
de desbetreffende school.
Hoe meer schoolmunten des te groter het bedrag wat er te besteden is in de webshop. Wij
hebben ervoor gekozen om te sparen voor spelmateriaal voor binnen, maar ook voor buiten
op het schoolplein. Om het bewegen en spelen een extra stimulans te geven. Helpt u ons mee
sparen a.u.b.? En zegt het voort aan familie en vrienden die hun boodschappen toch al bij de
Jumbo in Hapert doen. Alle kleine beetjes helpen!!!!!
Alvast bedankt voor uw steun en medewerking. Wij houden u op de hoogte van het resultaat.

Vormsel
Op donderdag 26 oktober 2017 vindt de eerste informatieavond
plaats over het Vormsel wat toegediend zal worden op zaterdag 26
mei 2018 in de kerk in Eersel, samen met kinderen uit Eersel en
Steensel. Deze infoavond is bedoeld voor kinderen die (eventueel)
het Sacrament van het Vormsel willen ontvangen met hun
ouders/verzorgers. Deze avond start om 19.30 uur en vindt plaats in
de Willibrorduskerk aan de ‘Stokkelse kant’.
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‘Beweeg je slim, met RekenGym!’
De komende 6 weken wordt er buiten op het
schoolplein gerekend met mij, Juf Juul. Behalve
dat ik ‘gewone’ juf ben, ben ik ook gymjuf en
daarom vind ik het heel belangrijk dat kinderen
regelmatig sporten en genoeg bewegen. Helaas
wordt er veel minder buiten gespeeld door de
spelletjes op tablets of telefoons en ook hier op
school werken jullie al met computers en tablets.
Als tegenhanger van alle digitale hulpmiddelen
heb ik RekenGym bedacht.
Wat is RekenGym?
Om goed te kunnen leren, hebben je hersenen zuurstof nodig en dat krijgen ze als je beweegt!
Door iedere dag aan RekenGym te doen, kan je dus straks beter rekenen!
RekenGym oefent (bijna) iedere dag 10 minuten met groep 5 t/m 8 de basisbewerkingen van
rekenen. Dit zijn dus alleen de tafels, de deeltafels, optel- & aftreksommen tot 20. Als je deze
basis-sommen heel SNEL kan, wordt het rekenen namelijk makkelijker. En dat geldt voor
iedereen.
RekenGym bestaat uit twee rekenspellen, Somlopen en Getalbal.
Ook krijgt iedereen een tennisbal mee naar huis, waarmee je iedere dag extra kan oefenen,
met je vader/moeder of broer/zus. Of eventueel tegen de muur.
Elke keer als we naar buiten zijn geweest, wordt afgesloten met het ‘Minuutje Mindfulness’. Dit
is een oefening waar je rustig van wordt, zodat we daarna weer doorgaan met de volgende
les.
Heel veel plezier en succes met RekenGym de komende weken!
Groetjes, RekenGymjuf Juul.
Schoolfotograaf
Op vrijdag 6 oktober komt de schoolfotograaf de jaarlijkse schoolfoto’s maken.
Steppen
Zoals vermeld in de maandbrief van september mogen
kinderen die binnen de fietscirkel wonen met steppen naar
school komen, maar deze moet je voor de fietsenstalling naast
de grote, zwarte kliko stallen, dus niet er voor! En netjes
wegzetten……..zorg er voor dat we bij de kliko kunnen!
Typetuin
Goed nieuws!
We hebben voldoende aanmeldingen om van start te kunnen gaan met de
typecursus!
Inschrijven nog steeds mogelijk
Er is nog plaats in de groep. Als je nog naar de typecursus wilt is dit nog steeds mogelijk:
De typecoach heeft de 1e les (donderdag 5 oktober om 15.30 uur op school) een lijst met de
namen van de ingeschreven deelnemers. Een deelnemer die niet op de lijst staat volgt wel de
1e les, wij sturen nooit kinderen onbegeleid naar huis. Aan het einde krijgt het kind een kaartje
mee naar huis voor de ouders/ verzorgers met de informatie om het kind alsnog in te
schrijven. T/m de 2e les kunnen kinderen instromen (bij voldoende plaats).
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Kinderboekenweek in de bibliotheek
Kinderboeken met griezels en engerds staan
centraal in de Kinderboekenweek 2017, die loopt
van woensdag 4 oktober tot en met zondag 15
oktober 2017. Het thema van de
Kinderboekenweek is griezelen! Ook bij Bibliotheek De Kempen kun je tijdens de
Kinderboekenweek genieten van enge voorstellingen, griezelige films en meer! Dus kom maar
langs… als je durft!
Je bent nooit te oud om te griezelen. Maar de grens tussen wat lekker griezelig is en wanneer
het echt (te) eng wordt, ligt voor iedereen anders. Monsters, spoken, nachtmerries, zombies,
schaduwen, angsten, heksen, achtervolgers: er is een moment dat ze onder je huid of onder je
bed kruipen. Door over ze te lezen kun je ze bedwingen, want het ‘kwaad’ wordt meestal wel
overwonnen.
Maak een griezelige selfie!
Wie laat jij graag schrikken? Vind je het leuk om zelf eens de
griezel te spelen? Wij zijn heel benieuwd hoe jij er uitziet als een engerd! Maak een foto of een
selfie en plaats deze op Facebook met #BDKgriezel en tag @Bibliotheek de Kempen. Voor
de meest enge en originele selfies hebben we griezelachtige prijzen in petto!*
Voorlezen op woensdag 4 oktober om 14.00 uur in de bibliotheek.
Op woensdag 4 oktober lezen we samen met de kinderen van de Taaltuin! Iedereen is
welkom.
Bekroonde boeken
Doorlopend worden in de bibliotheek de bekroonde boeken gepresenteerd.
Kinderboekenbal in Hapert: 'Het Gruwelijk Eng Feest'
Kom dansen, kom griezelen en kom nieuwe dingen ontdekken tijdens het Kinderboekenbal!
Op vrijdag 13 oktober is het feest vanaf 16.00 uur in Den Tref in Hapert. Meld je aan vóór 6
oktober bij www.Cultuurplazadekempen.nl.
De toegang is € 3,50, te betalen bij de ingang.
Er is heel veel te beleven:
 Levend Cluedo
 Spannende verhalen van de Boze Heks en wie durft…..Heksensoep proeven
 Oh lala waar zijn deze mensen zo van geschrokken? Teken en schilder je eigen
monster
 Een inkijkje in je eigen lichaam. dat is pas griezelig
 Brrr… wie durft gaan enge monsters maken en daar een verhaal mee spelen
 Light Graffiti
 Wil je zelf laten zien hoe eng je kunt zijn en wil je anderen laten griezelen? Doe dan
mee aan de griezelselfie actie van Bibliotheek De Kempen.
 Dansen en zingen op “gruwelijk eng “ van Kinderen voor Kinderen
Kinderboekenfeest in Eersel met De Boskampi's!
Op woensdag 18 oktober kun je om 14.00 uur in de Muzenval komen kijken naar De
Boskampi's! Entree € 4,00, op vertoon van je bibliotheekpas krijg je € 2,00 korting.
Deze film gaat over vader Paul en zoon Rik Boskamp. Zowel Rik als zijn vader worden gepest
door medeleerlingen, collega's en buurkinderen. Wanneer ze na de promotie van zijn vader
moeten verhuizen naar een ander dorp grijpt Rik zijn kans: hij maakt op school en in de buurt
bekend dat zijn vader de beruchte maffiabaas Boskampi is!
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Voor alle informatie over de activiteiten in de Kinderboekenweek bij Bibliotheek De Kempen in
Bladel, Hapert, Reusel, Eersel, Bergeijk, Valkenswaard, Oirschot, Cranendonck, zie
www.bibliotheekdekempen.nl
*Deze actie loopt van 4 tot en met 15 oktober. Zorg dat je toestemming hebt van je ouders! Winnaars
ontvangen persoonlijk
bericht. Over de uitslag kan op geen enkele wijze worden gecorrespondeerd.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kalender oktober
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