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Nieuws vanuit directie
De kerstvakantie staat voor de deur en daarmee ook het einde van
kalenderjaar 2017. Een moment van bezinning. Een bewogen en mooie tijd
voor mij als nieuwe directeur bij KempenKind. Ik heb de eerste ontmoetingen
met ouders, externen, teams en kinderen gehad. Het was even wennen in een
nieuwe organisatie met zoveel nieuwe gezichten en gewoontes. Nu ben ik
vooral trots en dankbaar op de teams, ouders en kinderen van de Sint Jan en
De Vest, omdat ze me de kans hebben gegeven om me te kunnen settelen als
directeur van dit onderwijscluster. En dit is pas de start. Twee prachtige
scholen met elk een eigen identiteit. En toch de verbinding met elkaar blijven zoeken, omdat
we zoveel van elkaar kunnen leren. In Duizel hebben we het overlijden van onze dierbare
collega Franka met elkaar prachtig vorm mogen geven. Ook de acties rondom de staking is
een mooi voorbeeld van verbinding tussen school en ouders. Maar ook de portfolioavond
waarin ouders met hun kind in gesprek gingen over het werk van hun kind. In Hoogeloon zie ik
ook verbinding, op een andere manier. Ouders hebben massaal de staking gesteund.
Nogmaals dank daarvoor. De visie-avond van 7 november was voor mij een pareltje van dit
schooljaar tot nu toe in Hoogeloon. Met elkaar dromen over eigentijds onderwijs in Hoogeloon.
Dit proces wordt nog vervolgd. Maar ook de open avond was een groot succes. Als het gaat
om het verbinden van de scholen heb ik een prachtige studiedag beleefd op 6 december
waarbij de teams elkaar op inhoud heel snel en natuurlijk konden vinden. De strakke
scheidingslijn is minder strak en we voelen ons “thuis” bij elkaar op school. In de organisatie
hebben we een schoolontwikkelteam samengesteld waarin van beide scholen leerkrachten
vertegenwoordigd zijn. Verbinding dus op inhoud. Dat is nog even wennen, maar dat belooft
ook een sterk punt te gaan worden.
Ondertussen hebben we na het vertrek van Lizenka gelukkig ook weer een nieuwe intern
begeleider. Conny is nog bezig haar draai te vinden op beide scholen en ik vertrouw erop dat
dat helemaal goed gaat komen. Het vertrek van Wil van Hoof heeft ook veel impact gehad op
de organisaties intern. Hij was het geweten van de scholen( met name. op de Vest) en ‘harde
schijf’ ineen. We missen hem ontzettend. Toch gaan we door! We merken dat de scholen
dynamischer worden. Met het vertrek van Karin Keijzer als ICT-er wordt er nu meer gevraagd
van de collega’s als het gaat om de digitale wereld waar ze mee werken. De manier waarop
de teams dit oppakken is bewonderingswaardig. Dit past ook beter in de tijd waarin we leven.
Een ander klein voorbeeld is de app van PARRO. Sneller contact met ouders, digitaal
oudergesprekken plannen en hulp vragen. Ook werken wij ondertussen in de Cloud. Een
jaarplanning maken voor een school die gaandeweg het jaar bijgesteld wordt, omdat dingen
veranderen. Gewoon van deze tijd. Voor veel mensen die al jaren in eenzelfde systeem zitten
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zal het ook wel wennen zijn geweest. Zo’n nieuwe directeur met haar “nieuwe” ideeën. Oude
patronen doorbreken is altijd even wennen. Onze kinderen moeten straks wel. Die krijgen niet
eens kans om oude patronen op te bouwen. Die moeten leren leven in een wereld die continu
aanpassing vraagt. En wij gaan ze daar voorzichtig op voorbereiden.
Voor nu wens ik iedereen een hele fijne kerstvakantie. Rust goed uit, want de meesten zijn
daar wel aan toe. Maak er een mooie tijd van met de mensen van wie je houdt. Wees
voorzichtig met vuurwerk en geniet van de start van 2018. We zien elkaar in het nieuwe jaar
snel weer.

Voorleeskampioenschappen
Op vrijdagochtend 12 januari gaan de kinderen van groep 6b/7a kijken en
luisteren naar Imke v.d. Krieken in de Smis. Zij vertegenwoordigt onze school
om voorleeskampioen te worden van de gemeente Eersel.
Haar eigen klasgenoten gaan haar flink aanmoedigen!

Groep 6B/7A naar Natuurmuseum in Tilburg
Op vrijdag 12 januari gaan de kinderen van groep 6B en 7A in de
middag naar het Natuurmuseum in Tilburg. Deze dag blijven de
kinderen over in de eigen klas, dus geef uw kind een lunchpakket en
drinken mee. We verwachten dat we die middag ongeveer om 15.30
uur terug op school zijn. Houdt hier dus rekening mee!
Groeten juf Wilma en juf Ellen

Nieuwe kleuters
Op 19 juni 2018 staat er een informatieavond gepland voor ouders van de nieuwe kleuters. Dit
is een avond waarin de kleuterleerkracht concrete informatie geeft over het reilen en zeilen in
de groep 1/2.
Om de planning voor schooljaar 18-19 goed overwogen te kunnen maken is het prettig te
weten hoeveel kleuters er ongeveer in zullen stromen. Mocht u voorafgaande aan een
aanmelding behoefte hebben aan extra informatie over onze school verwijs ik u graag naar
onze actieve website. U kunt als nieuwe ouder ook contact opnemen met school voor
informatie over onze school.
Mocht u er uit zijn qua keuze voor de Sint Jan dan wil ik via deze weg vragen om voor maart
2018 uw kind aan te melden voor schooljaar 18-19 als u dat nog niet gedaan heeft. Het gaat
met name om kinderen die geboren zijn na juni 2014. U kunt het
aanmeldformulier/inschrijfformulier vinden op onze website. www.sintjanduizel.nl
Terugkommiddag brugklassers – groep 8
Op dinsdag 30 januari gaan de kinderen van de huidige groep 8 het hemd van het lijf vragen
aan enkele oud-leerlingen van onze school.
Tijdens deze middag komen er van zoveel mogelijk verschillende scholen/leerwegen kinderen
vertellen over hun school en de stap naar het voortgezet onderwijs.
Daarna, om 15.30 uur, worden alle oud-leerlingen van afgelopen jaar op school verwacht om
te kijken hoe het nu met hen gaat.
In de eerste schoolweek van 2018 krijgen kinderen die nu in de brugklas zitten een uitnodiging
voor de terugkommiddag.
We gaan ervan uit dat dit weer een waardevolle middag wordt die de kinderen uit groep 8
helpt om de overstap naar het voortgezet onderwijs makkelijker te maken.

Maandbrief Sint Jan Duizel – Beleef het leren!

Pagina 2

Fijne kerstvakantie

Kalender januari 2018
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