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Verjaardagen
02-04
02-04
05-04
06-04
14-04
15-04
16-04
20-04
22-04
29-04
30-04
30-04

Maeva van Riet
Mike van Riet
Fenne Jacobs
Tim Kox
Bram van den Broek
Hugo van Leeuwen
Finn de Lepper
Juul Willems
Bente Geerts
Veerle Fleerakkers
Harm Kox
Jade Verhelst

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

Respectvol gedrag
Misschien heeft u het al gemerkt, misschien ook niet. Wij zijn momenteel wat strenger op
fatsoenlijk gedrag. Spreken kinderen er sneller op aan en nemen ook sneller contact op met
de ouders indien nodig. Wij vertrouwen erop dat u ons steunt. Wij zijn geen school met een
zeer strak regime, maar merken wel dat kinderen het nodig hebben om sneller aangesproken
te worden en eventueel consequenties toe te passen. Dit geldt overal. In de gymzaal, op het
schoolplein, in de gangen enz. Vaak merken we dat in de vrijere situaties de kinderen grote
woorden gebruiken, dat willen wij niet. Wij hopen dat u als ouders, net als wij, actief hiermee
aan de slag wilt. Momenteel zijn wij erg bezig met het thema: "je emotie mag er zijn, maar het
gedrag wat je laat zien is je eigen keuze en dat kan tot consequenties leiden." Met name in de
bovenbouwgroepen, maar ook in de onderbouw willen wij hier al aandacht aan geven. Veel
kinderen zijn geneigd het buiten zichzelf te zoeken, wij willen ze
leren verantwoordelijkheid te dragen voor hun eigen gedrag. Ook
respectvol praten over anderen is een thema wat speelt.
Respectvol omgaan met b.v. een andere leerkracht of een
stagiaire of een overblijfmoeder vinden wij normaal. U mag ervan
uitgaan dat als u niks hoort uw kind dit ook gewoon goed doet,
anders nemen wij echt contact op.

Onderzoek naar andere schooltijden
In de komende weken start ik samen met de MR het proces richting het onderzoek naar
continurooster. Wij zullen u als ouders voorafgaande aan het onderzoek zelf alle belangrijke
informatie over de inhoud en het proces toesturen. Onderdelen die de vorige keer goed zijn
verlopen zullen wij er natuurlijk in verwerken en ook is er geleerd van de vorige keer en zullen
we processen bijstellen. Wat voor ons belangrijk is is dat u alle informatie zo concreet mogelijk
op papier krijgt en dat u een mogelijkheid krijgt om vragen te stellen of om uitleg te vragen. Zo
kunt u met een zo compleet mogelijk beeld een weloverwogen keuze te maken in het belang
van uw kind(eren). Wordt vervolgd.
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Rots & Water
Zoals al eerder eens vermeld zijn al onze sportfunctionarissen
ook Rots & Water trainers. Rots & Water is een systeem om
sociale weerbaarheid te leren. Een zeer effectief systeem wat je
eigenlijk elk kind gunt tijdens zijn schoolloopbaan. Elke leerling
op onze school krijgt elke 2 gymlessen na een vakantie
oefeningen vanuit het aanbod van Rots & Water. Wij zijn van mening dat kinderen in hun
basisschoolperiode wel een extra boost kunnen gebruiken. Dit betekent dat we aan het kijken
zijn of we een cursus Rots & Water aan kunnen gaan bieden in de groepen 6 vanaf volgend
schooljaar. Mocht dit echt niet haalbaar zijn willen we gaan kijken of er een naschools aanbod
op school kan worden aangeboden voor de liefhebbers. Wij houden u op de hoogte.

Rots & Water naschoolse verdiepingstraining
Er bestaat al een naschoolse Rots & Water-training deze wordt echter nu nog niet vanuit
school aangeboden. Op 24 april wordt er gestart met een nieuwe naschoolse
verdiepingstraining vanuit The Movement Company.
Rots en Water is een sociale competentietraining. De ‘rots’ staat symbool voor weerbaarheid
en het ‘water’ voor solidariteit. Met andere woorden: zo sterk staan en voor jezelf opkomen en
zorgen als een rots en tegelijkertijd zo flexibel meebewegen en open staan voor anderen als
water. De methodiek brengt taal en fysieke beleving in harmonie: niet alleen zeggen wat
iemand kan doen, maar ook hoe ze dat kunnen doen. Niet reageren met afsluiting,
terugtrekken en/of verharding, maar reageren vanuit eigen, onkwetsbare innerlijke kracht. Het
accent ligt, door middel van fysieke oefeningen, op het ervaringsgericht leren, met aansluitend
reflectiemomenten. In een veilige setting worden talloze oefeningen en spelletjes gedaan die
inspelen op de volgende thema´s:
•
onzekerheid
•
faalangst, perfectionisme
•
concentratieproblemen
•
pesten of gepest worden (nu of in het verleden),
•
snel in conflict komen of juist conflict- vermijdend gedrag hebben en/of
•
minder weerbaar zijn.
De Rots en Water training kent een opbouw: na de basistraining is er de mogelijkheid om
verder te werken aan je zelfbewustzijn, zelfbeheersing, zelfvertrouwen en zelfreflectie door
deelname aan de verdiepingstraining. Deze verdiepingstraining van acht lessen wordt
naschools aangeboden door Ruben Keulers. Elk schooljaar worden er opnieuw basis- en
verdiepingstrainingen aangeboden, op verschillende locaties. Deze zijn toegankelijk voor alle
kinderen uit groep 5-8 van alle scholen. Meer informatie en de mogelijkheid om uw kind aan te
melden vindt u op de website http://www.themovementcompany.nl/nl/rots-en-water.
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Media wijsheid
Beste ouders,
De social media is niet meer weg te denken uit het leven van onze
kinderen. Wij moeten er met zijn allen mee leren omgaan en de kinderen
ook. Wij hebben met zijn allen ook de taak om onze kinderen hierin goed
te begeleiden. Op bovenschools niveau hebben wij een expert in huis op
dit gebied. Zij geeft regelmatig ouderavonden en workshops in de teams
van KempenKind. Daarnaast heeft zij een website gemaakt waarop wij
betrouwbare informatie kunnen halen over dit onderwerp.
Deze website wil ik u vooral niet onthouden. We leren kinderen eerst fietsen, maar dat wil niet
zeggen dat zij zich weten te gedragen in het verkeer. Dat moeten wij ze ook leren. Dat is ook
zo in de digitale wereld. De vaardigheden hebben ze sneller geleerd dan onze generatie.
Echter hebben ze hulp nodig bij deze vorm van verkeer. Wellicht is het een idee om onze
expert in de loop van volgend schooljaar uit te nodigen voor een informatieavond over
mediawijsheid op beide scholen.
Voor nu wil ik u de website niet onthouden: www.mediawijsheidkempenkind.yurls.net
Oproep versiergroep
Wij zoeken jouw hulp! Wat doen wij? Zes keer per jaar versieren we de school: voor de herfst,
Sint, kerst, carnaval, voorjaar en zomer. We zijn hier een dondermiddag na schooltijd mee
bezig. Dus heel veel tijd kost het niet. Je kinderen kunnen eventueel op school blijven, daar
hoef je dus niet speciaal oppas voor te regelen. Lijkt het je leuk om ervoor te zorgen dat de
school er gezellig uitziet, meld je dan aan bij Annemiek Hendriks: a.m.hendriks@icloud.com of
tel: 06-83719769
Rabobank Clubkascampagne
Onze Oudervereniging doet dit jaar mee aan de Rabobank CLUBKAScampagne. In 2018 is er door de Rabobank 230.000 euro te verdelen.
Van 5 t/m 30 april mogen alle leden van de Rabobank stemmen op een
lokale club die zij een warm hart toedragen. Bent u lid van de
Rabobank. STEMT U DAN VOOR ONS MEE?! Elke stem is geld
waard!

Training: “Opvoeden na (echt)scheiding door CJG+ de Kempen
In het voorjaar van 2018 organiseert het CJG+ de Kempen een training: “Opvoeden na
(echt)scheiding”.
Vindt u het moeilijk om de draad weer op te pakken na de (echt)scheiding? En om te gaan met
de stress die de (echt)scheiding met zich meebrengt? Hoe kunt u beter communiceren met de
andere ouder? Maar ook hoe helpt u uw kinderen tijdens de (echt)scheiding?
Dan kan deze training u hierbij helpen.
Deze training vindt plaats op een dinsdagavond of vrijdagochtend in het gemeentehuis van
Eersel.
Voor meer informatie (o.a. over aanmelden) verwijs ik u naar de flyer die u kunt vinden op de
website van onze school (www.sintjanduizel.nl > PARTNERS > CENTRUM VOOR JEUGD EN
GEZIN > OPVOEDEN NA (ECHT)SCHEIDING) of naar één van de jeugd- en gezinswerkers
die deze training verzorgen:
Eugenie van Gool
06 18 78 03 33
e.vangool@cjgplusdekempen.nl
Nicole Roijmans
06 22 98 00 87
n.roijmans@cjgplusdekempen.nl
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Voedselbank

Kledingbank
Met het nieuwe thema op school waar komt mijn voedsel vandaan hebben de kinderen van
groep 6/7 een presentatie gehad over de voedselbank. Ze gaan bepaalde producten (bv
houdbare melk, olijfolie, zonnebloemolie, fruit en groente in blik) inzamelen voor de
voedselbank die ze dan op de presentatieavond van donderdag 19 april zullen schenken. De
kinderen zijn met inzamelen meteen erg enthousiast van start gegaan en dit zullen ze ook
gaan vragen in de andere groepen. U kunt ook producten schenken, hierover zult u meer
horen via de kinderen.
Er bestaat ook een kledingbank, waarvoor ik al jaren kleding inzamel. Ze zijn altijd erg
dankbaar als er weer vele vuilniszakken vol hun kant op komen.
Nu mocht ik van Miranda hier ook aandacht voor vragen in de Maandbrief. Alle kleding mag
gedoneerd worden maar we willen nu specifiek vragen om kinderkleding, er is een groot tekort
hieraan. U mag kleding en ook schoenen schenken, sokken en ondergoed mag niet. Het moet
alleen wel heel en schoon zijn. Na Pasen tot aan de presentatieavond zullen er dozen komen
staan in de aula waar u losse kleding of zakken met kleding in kunt doen. Wie heeft er nog iets
thuis liggen wat ze graag willen doneren aan de kledingbank? Ze zullen er erg blij mee zijn.
Alvast bedankt.
Groeten Femke Bierens

Verkeersexamen groep 7
Op donderdag 5 april gaat groep 7 deelnemen aan het
verkeersexamen. Dit examen bestaat uit een theorie- en
praktijkgedeelte. Tijdens de verkeerslessen op school
hebben de leerlingen goed geoefend. Heel veel succes
op donderdag 5 april
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Eindtoets groep 8
Basisscholen zijn verplicht een eindtoets af te nemen in groep 8.
Op dinsdag 17, woensdag 18 en donderdag 19 april zullen de leerlingen
van groep 8 de eindtoets Route 8 maken. De route 8 toets is voor ieder
kind een unieke toets. Het niveau van de toets past zich automatisch aan,
aan het niveau van het kind. Ieder kind doorloopt op deze manier een
eigen route van vragen. Dit werkt voor de kinderen prettig.
Wij wensen de leerlingen van groep 8 veel succes!

Portfolioavond thema ‘Waar komt ons eten vandaan?’
Op donderdagavond 19 april houden wij een portfolioavond over het thema ‘Waar komt ons
eten vandaan?’ In iedere groep is er de afgelopen weken aandacht besteed aan verschillende
spelactiviteiten en onderzoeksactiviteiten. Tijdens deze avond zal het thema gepresenteerd
worden en zullen de leerlingen hun portfolio tonen. Informatie over de tijden volgt nog.
Veiligheid voor de school
In het verleden zijn er afspraken gemaakt over het parkeren voor de school bij het halen en
brengen van kinderen. Wij willen uw medewerking vragen. Auto's die geparkeerd staan in de
parkeervakken voor de school tijdens halen
en brengen zorgen voor een onoverzichtelijke
situatie. Wilt u uw auto aub voor De Smis
parkeren en bij de brigadiers oversteken.
Over de brigadiers gesproken; Zij ervaren
regelmatig brutaal gedrag van kinderen. Wij vragen of u met uw kind wil bespreken dat ook
brigadiers met respect behandeld dienen te worden. Zij staan in weer en wind voor de
veiligheid van andermans kinderen. Dan verdienen zij geen grote mond of ander respectloos
gedrag. Als het niet verbetert zullen wij namen gaan vragen en ouders gaan bellen. Het is een
groot goed dat we überhaupt nog brigadiers hebben, laten we zuinig zijn op die mensen. We
willen toch allemaal dat de kinderen veilig op school kunnen komen?! Alvast bedankt voor uw
medewerking.

Aanstaande vrijdag 30 maart vrij
Aanstaande vrijdag hebben we, team Sint Jan, samen met het team van basisschool De Vest
uit Hoogeloon een teambuildingsdag. Deze dag zijn de kinderen vrij, maandag 2 april is het
Tweede Paasdag, dus ook een vrije dag.
Geniet van het lange Paasweekend!
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Kalender april
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