DECEMBER 2017
Verjaardagen

05-12
06-12
07-12
16-12
19-12
20-12
28-12
30-12
30-12

Tim Jacobs (2006)
Semeo Schalk (2005)
Britt van Hout (2006)
Broos Hendriks (2007)
Martijn Kox (2006)
Brecht Hakkens (2005)
Lieke Amting (2009)
Sem Castelijns (2012)
Mette Fleerakkers (2010)

7B, van 7b/8
8, van 7b/8
7A, van 6b/7a
6A, van 5/6a
7A, van 6b/7a
8, van 7b/8
4, van 3/4
1/2
3, van 3/4

Welkom op school

In november is Job Oomen gestart in groep 1-2 bij meester
Frans.

Vanuit de directie
Op de koffie bij de directeur....
In het kader van niet mopperen maar opperen heb ik getracht ouders de school in te krijgen.
Voor hulp natuurlijk, maar zeker ook om te weten wat er speelt bij ouders. Het is een algemeen
verschijnsel in Nederland dat het aan de schoolpoort gebeurt. Gelukkig niet in Duizel!? Door
zaken op de juiste plek te leggen kan er iets mee gedaan worden. Door af en toe op wisselende
dagen een koffiemomentje te creëren voor ouders wil ik als directeur laten weten dat ik echt
benieuwd ben naar wat er speelt bij ouders. Wij werken vanuit een pedagogische driehoek heel
graag samen met de ouders. Nieuwe directeur betekent ook nieuwe dingen, waar mensen
wellicht aan moeten wennen. Afgelopen maandag waren er 0 ouders. Als dat betekent dat er
niks leeft is dat prima natuurlijk. Tijdens zo'n uurtje gaan we niet in gesprek over "klachten" over
individuele leerkrachten en kinderen.
Als het gaat om communicatielijntjes op individueel niveau ga ik ervan uit dat de leerkrachten
de eerste aanspreekpersoon voor u zijn. Mocht u er met de leerkracht niet uitkomen en het gaat
over zorg van een leerling komt de Intern Begeleider om de hoek (Conny de Kinderen;
cdkinderen@kempenkind.nl). Mocht dat niet lukken dan kom ik als directeur erbij. Als het om
schoolse zaken gaat vind ik het prettig als u mij direct weet te vinden. Een volgend
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koffiemomentje zal ik in januari plannen. En wel op maandagochtend 22 januari 2018 8.30 u.
Ik zal tegen die tijd een Parroberichtje sturen als reminder.
Omgaan met Parro
We hebben voor de herfstvakantie een pilot gedraaid met de app Parro.
Vanuit ouders hebben wij daar overwegend positieve reacties. We zijn hier
ondertussen dus ook mee gestart schoolbreed. Het is ook voor ons nog
even wennen. Met name de extra functies. Laten we met elkaar leren. Wij
kunnen hele groepen, maar ook kleine groepjes binnen een groep
aanmaken als dat handig is. Voor ons is Parro een beveiligde appdienst
waar wij snelle informatie mee kunnen sturen en krijgen. Wij gaan ook de
oudergesprekken plannen via Parro. Uitgebreidere info loopt soms toch beter via mail en
inhoudelijk blijft het beter om persoonlijk contact met de betrokkenen te zoeken. Via Parro is wel
snel een afspraak geregeld natuurlijk. Parro en mail vervangt nooit het persoonlijke contact wat
ons betreft. Wat betreft verwachtingen: we laten het aan de leerkrachten vrij om de Parro te
lezen wanneer zij dit zelf wenselijk vinden( behalve onder lestijd natuurlijk). De een vindt het
prettig om dit 's avonds te doen en de ander wil dit beperken tot de werktijd. Dit is wat ons betreft
niet anders dan met de mail. Dat betekent dus ook dat de ene leerkracht direct zal reageren en
de ander niet meteen, maar wel z.s.m.
Waar kunt u Parro met name voor gebruiken:
1. Om een kind ziek te melden bijvoorbeeld. Wel graag voor 8.15 u want daarna kijken
leerkrachten niet meer op hun telefoon. Dan zijn ze bezig met de kinderen zelf.
2. Om een vraag aan de leerkrachten te stellen.
3. Om snelle informatie door te sturen naar de leerkracht
4. Om een afspraak met een leerkracht te plannen en andersom
5. Als reminder voor zaken.
Wij hopen hiermee u nog meer te betrekken bij ons onderwijs en de lijntjes kort te houden. En
natuurlijk niet alleen hiermee. Het helpt wel in de pedagogische driehoek van kind – ouder –
school.
Verkeersveiligheid
De dagen worden korter en natter. Het weer om heerlijk op de fiets of wandelend naar school
te komen wordt minder. Dat merken wij meteen aan de verkeersveiligheid
rondom de school. Ik krijg als directeur regelmatig mensen met klachten
over andere ouders die zich bv. niet aan de eerder gemaakte regels
houden. Een van de collega’s heeft afgelopen week een Parroberichtje
verstuurd om u echt weer te vragen de kinderen aan de overkant op te
halen. Het wordt voor kinderen en leerkrachten heel onoverzichtelijk als
iedereen aan de schoolkant staan. Ook wordt er best hard gereden voor de school. Natuurlijk
snap ik dat het niet prettig is om in de regen te staan. Toch wil ik een beroep doen op uw
verantwoordelijkheidsgevoel voor uw en andermans kinderen. Wij kunnen geen politie agentje
spelen, maar kunnen u als ouder wel weer attenderen om uw eigen gedrag in het verkeer. Het
gaat hierbij namelijk om de veiligheid van oa. uw eigen kind. Mocht u oppasouders of opa’s en
oma’s hebben die uw kinderen ook ophalen, wilt u ze dan ook op dit bericht attenderen. Ik
vertrouw erop dat we met elkaar een veilige omgeving voor de kinderen kunnen creëren.
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Sinterklaas en zijn Pieten
Het is alweer een jaar geleden dat de Goedheiligman bij ons op
school was. Ook dit jaar zal de Sint met zijn knechten weer een
bezoek brengen aan de kinderen op onze school. Dit zal
plaatsvinden op dinsdag 5 december. De kinderen worden op de
gewone schooltijd op school verwacht. Alle kinderen en
leerkrachten zullen gezamenlijk de Sint verwelkomen. U mag
dan ook gerust komen kijken. De Sint brengt op school een
bezoek aan de groepen 1 t/m 5. De kinderen van de groepen 6,
7 en 8 hebben prachtige surprises gemaakt, die staan te pronken
in onze mooie aula. Wil je nog een kijkje komen nemen, dan kan dat nog t/m
maandagmorgen. Veel plezier allemaal met het Sinterklaasfeest!
Kerstmis
Op donderdag 21 december a.s. houden we een Kerstmarkt op onze
school van 18.00 uur tot 20.00 uur. Alle kinderen gaan de
komende weken hard aan de slag om leuke kerstartikelen
te maken. Deze zullen tijdens de kerstmarkt verkocht
worden voor een klein bedrag. Ook kan er tegen betaling
van een gering bedrag aan allerlei leuke activiteiten
worden deelgenomen. De opbrengst van deze kerstmarkt
zal geheel ten goede komen aan een nog te bepalen goed
doel.
Ouders die kerstartikelen over hebben, mogen deze meegeven voor de verkoop op de
Kerstmarkt. Graag inleveren vóór 18 december bij de eigen leerkracht.
Dit jaar is er wederom een bakwedstrijd. Hierover krijgen jullie t.z.t. nog meer informatie. De
drie mooiste creaties zullen beloond worden met een prijsje en zullen per opbod verkocht
worden. De overige creaties worden bij de koffie/thee verkocht. Ook zal er sfeervolle muziek
aanwezig zijn. Zijn er kinderen die hieraan mee willen doen geef dat door aan juffrouw Marlou
of meester Frans.
Voorleeskampioenschappen

Maandag 27 november, hebben 5 leerlingen uit groep 7 en 8 gestreden om de titel
‘voorleeskampioen van de Sint Jan’. Een vakkundige jury, bestaande uit juf Miranda, meester
Ad en juf Riky hebben genoten van alle vier de voorgelezen fragmenten. Na een lang beraad
kwam Imke van der Krieken uit groep 7A als winnaar uit de bus. Imke gefeliciteerd!
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Imke gaat onze school vertegenwoordigen op de voorleeskampioenschappen van de
gemeente Eersel in de Muzenval. Deze worden in januari gehouden, de exacte datum wordt
nog gecommuniceerd. Wij hopen dat er dan veel kinderen komen aanmoedigen!
Jumbo-actie Sparen voor je school

Trots op onze score!!!! Als enige Eerselse school hebben we een 3de plaats
gehaald van de 6 scholen. Hoeveel onze eindscore waard is weten we na 8 januari
pas. Ik wil iedereen bedanken voor het mee sparen en voor het helpen bij het
scannen. Het was een flinke klus maar zeker de moeite waard. Als we eenmaal
onze buit binnen hebben zullen wij die ook weer met trots presenteren in de
maandbrief.

Muziekproject voor de groepen 5 en 6
Beste kinderen en ouders,
Zoals vorige jaren starten we op school weer met het muziekproject in
groep 5 en groep 6. Dit is een samenwerking tussen basisschool Sint Jan,
muziekschool Art4U en muziekvereniging de Volharding.
De muzieklessen worden op maandagmiddag gegeven en verzorgd door
Pieter van de Broek en we zijn maandag 27 november gestart met de
eerste les.
In groep 5 starten we met de “Blaasbende” en krijgen de kinderen vanaf
volgende week een blaasinstrument mee naar huis om het instrument te
leren kennen en erop te kunnen oefenen.
Groep 6 wordt een heuse “Percussiebende”!. Zij maken
de komende 8 weken kennis met allerlei vormen van
percussie en oefenen ze in samenspel om een heus miniconcert te kunnen geven op de presentatie-avond.
De presentatie-avond/ het mini-concert van groep 5 en 6
wordt gehouden op maandag 29 januari a.s. om 19.00
uur in de grote zaal van de Smis in samenwerking met
het fanfareorkest van de Volharding. Deze avond zal
hoogstwaarschijnlijk in het teken van Carnaval staan; dus een goede gelegenheid om alvast in
de stemming te komen.
Vorig jaar ging “het dak eraf” en voor het komend jaar is de presentatieavond weer
veelbelovend!
Daarom willen we hiervoor al iedereen van harte uitnodigen! Dus ouders, broertjes, zusjes,
opa’s en oma’s en verder iedereen die wil is van harte welkom.
Voor vragen kunt u terecht bij Hilde van Stiphout -518011 of op info@devolhardingduizel.nl
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Click Cultuur voor de kleintjes

Als u wilt weten wanneer welke workshop gegeven wordt kunt naar de website
www.cultuurplazadekempen.nl gaan om dit te bekijken. Hier kunt u uw kind ook aanmelden.
Nieuws van Nummereen
DAG! magazine
Deze maand is de 9e editie van ons magazine DAG! verschenen!
Heeft u er (nog) geen ontvangen? Vraag er gerust naar of bekijk
het online magazine op www.nummereen.com/magazine. We
hopen dat u het met veel plezier leest.
Kinderraad
Op woensdag 15 november vond er weer een nieuwe Kinderraadsvergadering plaats. Een
aantal kinderen van verschillende bso locaties vergaderden samen met onze operationeel
directeur over de Clup. De Cluppers vonden het een leerzame ervaring en hadden goede
ideeën. De actielijst is al gemaakt!
Dagopvang
We zijn op dit moment bij de dagopvang volop bezig met het thema 'ik ga naar buiten'. En we
besteden natuurlijk aandacht aan Sinterklaas en Kerst. De kinderen hebben een mooie
trompet geknutseld om de Sint toe te toeteren! Ook hebben ze klimpietjes gemaakt. De ruimte
ziet er schitterend uit met al die mooie knutsels. We sluiten met de dagopvang aan bij de
sintviering van school. Dat belooft gezellig te worden.
Bso
Op de Clup hebben we allerlei sintspelletjes gespeeld en gaan we nog paardjes knutselen.
Ook gaan we nog Sinterklaas gelukspoppetjes en pietjes van wol maken. Kortom er staan nog
genoeg leuke activiteiten op het programma.
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Met Kerst zullen we ook aansluiten bij school. We staan dan met onze knutselwerkjes op de
gezamenlijke kerstmarkt. En is er bij ons een kerstfotoshoot! Dus kom gezellig bij ons langs
tijdens de kerstmarkt.
Vakantieclup
Heel voorzichtig kijken we toch ook al uit naar de kerstvakantie. De kerstvakantie staat in het
teken van ‘Stralende sterren’. We maken onder andere onze eigen sterrenlamp en gaan op
sterrenbeeldenjacht. We gaan gezellig schaatsen bij de schaatsbaan en maken een uitstapje
naar de Ontdekfabriek in Eindhoven. We gaan er samen weer twee leuke weken van maken!
Het complete programma is te downloaden via www.nummereen.com/vakantieprogramma.
Net als voorgaande jaren besteden we rond de kerst weer aandacht aan Jukumu Letu. Sinds
2011 zijn we in vriendschap verbonden met Jukumu Letu, dit is een kinderdagverblijf in Kenia.
Regelmatig worden op diverse locaties initiatieven ontwikkeld om geld in te zamelen voor dit
Afrikaanse kinderdagverblijf en wij doen daar met alle kinderen ook aan mee en gaan weer
mooie knutselwerkjes maken die de papa’s en mama’s mogen kopen!

Klimaatstraatfeest
Gemeente Eersel is dit jaar partner van het
Klimaatstraatfeest. Dit is de grootste, landelijke
energiebesparingswedstrijd van Nederland.
Gezinnen kunnen klimaatpunten verdienen
door met zoveel mogelijk buren of vrienden
energie te besparen tijdens het stookseizoen;
van oktober 2017 tot en met 31 maart 2018.
Als je je hebt aangemeld via de website, kun je
meteen beginnen met het uitvoeren van bespaaracties. De acties zijn onderverdeeld in zes
categorieën. Er zitten ook leuke opdrachten voor kinderen bij, zoals het doen van een
speurTOCHT of het houden van een spreekbeurt in de klas. Het team dat de meeste punten
heeft verzameld door energiebesparende acties uit te voeren, wint prijzen met een waarde tot
wel €5.000,-. Maandelijks looft de gemeente Eersel nog extra prijzen uit.
Een groene, duurzame toekomst voor onze kinderen vinden we als school belangrijk. Daarom
nodigen we alle ouders uit om mee te spelen met het Klimaatstraatfeest. Voor meer informatie
en aanmelden ga je naar www.klimaatstraatfeest.nl
Leerlingenraad

Binnenkort wordt er voor de eerste keer dit schooljaar vergadert door de leerlingenraad. Door het
overlijden van juf Franka is dat even naar de achtergrond verdwenen, omdat zij dit oppakte. Toch
vinden wij het wel belangrijk om hier weer actie op uit te zetten. Vandaar de volgende keuze. In de
week voorafgaande aan de leerlingenraadvergadering zal er in elke groep een groepsvergadering
plaatsvinden. De onderwerpen worden door de vertegenwoordigers meegenomen naar de vergadering.
De vergaderingen vinden plaats onder de gymlessen. Dat betekent dat de bovenbouwleerkrachten om
de beurt een vergadering zullen leiden. We hebben voor dit jaar nog 4 vergaderingen in petto. De
eerste zal half december zijn onder begeleiding van juf Manon. Wij verwachten weer goede ideeën
vanuit de leerlingenraad die wij weer mee kunnen nemen in het team. Vanaf dit jaar zal er elk jaar bij de
start van het schooljaar nieuwe verkiezingen komen voor raadsleden. Zo leren kinderen zichzelf ook
presenteren en ervaren ze hoe een democratie werkt in het kader van goed burgerschap.
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Kalender december
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