MEI 2018
Verjaardagen
03-05
08-05
10-05
13-05
18-05
18-05
19-05
19-05
20-05
22-05
23-05

Joost van de Molengraft
Lars Bierens
Janne Fleerakkers
Tijn Gilsing
Meike de Haas
Kyano Smits
Hala Taha
Gloria Vacchi
Sofia Caratelli
Lotte Fleerakkers
Evi Das

3
7A
8
5
1/2
4
3
8
1/2
6B
8

Welkom op school
In april is Daan Rombouts gestart in groep 1-2
bij meester Frans

Planning schooljaar 2018-2019
Na de meivakantie is het nog 8 weken tot het einde van dit schooljaar. Wat gaat het toch snel!
Wij zijn al volop bezig met de afronding van dit schooljaar op schoolniveau en de planning
richting volgend schooljaar. Voorafgaande aan de communicatie van de
groepssamenstellingen wil ik alvast het volgende melden. Veel ouders zijn dingen gewend
vanuit het verleden. Zoals iedereen weet ben ik er pas sinds vorig jaar mei en heb ik me niet
zo bezig gehouden met het verleden van de Sint Jan, maar samen met het team gekeken
naar de toekomst. Wat willen wij met ons onderwijs. Elke school heeft hierin zijn eigen pad
bewandeld dit jaar. Dit kan betekenen dat uw verwachting is dat er bv. een groep bij elkaar
blijft of juist uit elkaar gaat, omdat er in het verleden……… wij kijken vanaf dit jaar vooruit.
In onze groepssamenstellingen houden wij rekening met * Zorgzwaarte van een groep. *
Verbinding * Groepsgrootte * Schoolontwikkeling en soms zelfs in * Gebouwelijke
(on)mogelijkheden. Maar uiteraard houden wij ook rekening met * Personele bezetting. De
groepsformeringen zijn nog niet rond. Dit wordt dus vervolgd. Ik weet dat dit altijd een
spannend moment is voor ouders. Maar ik ga ervan uit dat wij uw vertrouwen krijgen. Wij
maken weloverwogen keuzes in ieders belang en dat zijn veel belangen bij elkaar.
Wat betreft studiedagen volgend schooljaar. Wij willen op beide scholen een impuls geven aan
ons onderwijs en ons daarin laten begeleiden door een begeleidingsdienst. Wij voeren
momenteel gesprekken hierover. Dat betekent wel dat wij nu nog niks kunnen zeggen over
studiedagen. Het zou zelfs mogelijk kunnen zijn dat wij volgend jaar niet met studiedagen,
maar met studiemiddagen zullen gaan werken. Dit om vaker intensiever bij elkaar te kunnen
zijn om te “studeren”. Ook dit wordt nog vervolgd. Deze plannen gaan altijd eerst in overleg
met de MR.
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Clubkascampagne
Steun onze oudervereniging en breng uw stem uit!
Lid van Rabobank De Kempen? Van 5 april t/m 30 april 2018
kunnen leden van de Rabobank De Kempen hun stem
uitbrengen op hun favoriete clubs tijdens de Rabobank
Clubkas Campagne!
Laat jouw stem horen en steun onze oudervereniging!

Buitenlesdag
Afgelopen 10 april hebben wij meegedaan aan de nationale buitenlesdag. Waarom? Gewoon
omdat buiten lesgeven goed is voor de leerkracht en de kinderen. Ze krijgen letterlijk meer
zuurstof en meer ruimte en dus ook ruimte tot bewegen. We hadden wel geluk met het weer!
Een indruk van deze dag in foto’s.
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Veranderende schooltijden
Morgen 26 april ontvangt u een e-mail met belangrijke gegevens over het proces van het
onderzoek naar veranderende schooltijden. Dit proces is zorgvuldig samengesteld in
samenwerking tussen de MR leden en de directie. Houd uw mail in de gaten. Inhoudelijk
starten we na de meivakantie het onderzoek op.
Instroom 4-jarigen
Steeds vaker krijgen wij verzoeken of een kind eerder aan school mag beginnen dan hij/zij vier
jaar wordt. Mn. bij de start van een schooljaar of rond de vakanties. Ik heb navraag gedaan
wat de (on)mogelijkheden hierin zijn en kreeg het volgende antwoord: de wet laat toe dat een
kind voorafgaande aan zijn of haar 4de verjaardag maximaal 5 dagen mag komen oefenen.
(Over bv. 10 dagdelen voert de inspectie een gedoogbeleid.) Het is niet toegestaan dus eerder
te starten. Dit heeft te maken met verzekering en wettelijke aansprakelijkheid. Uw kind is een
kostbaar bezit en wij gaan daar dan ook geen risico’s in nemen in het kader van veiligheid.
Vandaar dat wij ons aan de wet gaan houden. Enkele collega’s zijn in het verleden al op de
vingers getikt door de inspectie. Dat is het niet waard. Hoe jammer ik het ook vind, want ik
snap de vraag heel goed.
Kinderen mogen bij ons op school starten op school op hun 4de verjaardag. Voor die tijd
kunnen ouders met de leerkracht natuurlijk de oefenmomenten in overleg met elkaar bepalen
Nieuw thema
Na de meivakantie gaan we op school met een nieuw thema aan de slag.
Het thema is 'Waar woon jij?'
Het gaat over plekken waar je kunt wonen (in andere landen/ gebieden), beroepen,
grondsoorten, soorten huizen, bouwmaterialen etc.
Kortom: een heel aantrekkelijk thema waar we weer met veel enthousiasme mee aan de gang
gaan!
Bedankwoordje namens de voedselbank
Hallo St Jan school Duizel/ groep 6/7,
Afgelopen donderdag hebben we dat natuurlijk al even gezegd in
groep 6/7 tijdens de afsluiting van de thema weken, maar wij willen
jullie toch nog even extra bedanken voor jullie inzet. Wij zijn erg onder
de indruk van het enthousiasme waarmee jullie aan dit project hebben
gewerkt. Dat begon al met veel goede vragen tijdens onze
presentatie. De vragen en antwoorden hebben jullie een goed beeld
gegeven van de problemen waarmee mensen die het niet zo goed
hebben en in de financiële problemen zitten, te maken hebben. Met
posters en flyers en verhalen hebben jullie de voedselbank onder de
aandacht gebracht van bijna heel Duizel. En dat heeft gewerkt!! Met
ruim 325 houdbare producten kunnen we onze voorraad aanvullen en
straks gebruiken om onze cliënten weer een mooi voedselpakket mee
naar huis te geven.
Daarvoor nogmaals super bedankt!!
Groetjes,
Dré en Peer
Voedselbank Veldhoven
Ps; de inzameling voor de kledingbank heeft 14 vuilniszakken vol
kleding opgeleverd, waarvoor ook heel veel dank. De kleding zal
worden afgegeven bij de kledingbank in Eindhoven.
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Gevonden materialen

Herkent u één van de spullen op de foto? Kom deze ophalen want
na de vakantie worden deze opgeruimd!

Verkeersexamen
Alle leerlingen van groep 7 zijn donderdag 5 april geslaagd voor het
theorie- en praktijkexamen van verkeer. Van harte gefeliciteerd!

Presentatie-avond
Presentatie-avond thema: “Waar komt ons eten vandaan?”
Wat heb ik genoten van alle trotse kinderen, ouders en leerkrachten vorige week
donderdagavond. Wat kunnen kinderen toch veel en wat willen kinderen toch graag leren als
je ze mede regie geeft over hun eigen proces. Wat is het genieten om ouders met hun kind
een gesprek over het portfolio te zien en horen voeren. De
liedjes bij Frans, de activiteiten bij Jolande (incl. Engels, taal,
lezen en rekenen verwerkt in het thema). De bloemenwinkel
van groep 5/6 samen met Ineke. Maar ook de actie voor de
voedselbank van groep 6/7 samen met Ellen en Wilma en het
zelfgemaakte lekkers samen met Nicolle en Manon in groep
8. En wat leren kinderen hier veel van. Daar kan geen toets
tegenop. Ik heb dingen gehoord over programmeren,
fotosynthese, hoe kaas gemaakt wordt enz. enz. Natuurlijk
willen wij iedereen die ons geholpen heeft op allerlei
manieren ontzettend bedanken. Dit is precies wat ons heeft
doen besluiten om volgend jaar een verdiepingsslag te slaan in ons OGO
(ontwikkelingsgericht onderwijs). We willen nog
meer ook de basisvakken erin betrekken. We
willen ons nog beter ontwikkelen in een
begeleidende rol om de kinderen nog meer
diepgang in hun leerproces te laten krijgen. Hoe
kun je kinderen nog meer verbanden laten
leggen? We merken dat de kinderen bijna niet
kunnen stoppen met leren. Dat is toch wat we
allemaal willen. Leren moet leuk en zinvol zijn.
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OV (Ouder Vereniging) zoekt nieuw lid
Na 7 jaar lid te zijn geweest van de OV gaat Marjo Couwenberg aan
het einde van dit schooljaar stoppen. Daarom zijn wij op zoek naar
een enthousiaste nieuwe ouder die ons wil komen versterken.
Wat doet de OV nu precies? Wij ondersteunen de leerkrachten bij het
organiseren en uitvoeren van activiteiten zoals sint, kerst, carnaval,
schoolreis en sportdag. We vergaderen elke 2de dinsdag van de
maand van 20.30 uur tot 21.30 uur op school. Lijkt dit je wat of heb nog vragen neem dan
contact op met Janneke Kox jannekekox77@gmail.com .

Typetuin
In groepsverband leren typen: de Typetuin start in oktober!
Bij voldoende aanmeldingen gaat op onze school op maandag 1 oktober
2018 om 17:00 uur de klassikale typecursus van de Typetuin van start. Met
10 vingers blind leren typen, onder begeleiding van onze ervaren typecoaches, was nog nooit zo uitdagend. Schrijf je zoon/ dochter nu alvast in!
Ontvang bij inschrijven voor 1 augustus een jaar lang toegang tot Rekentuin/
Taalzee en Words & Birds t.w.v. 40 euro. Of kies voor 15 euro korting met
promotiecode korting15.
Meer info volgt direct na de meivakantie maar is ook alvast te vinden op
www.typetuin.nl/vroegboekactie.
Wees er snel bij want er zijn maar een beperkt aantal plaatsen beschikbaar.

Dodenherdenking
Geachte heer, mevrouw,
Op 4 mei herdenken we in Nederland allen die sinds het uitbreken van de Tweede
Wereldoorlog zijn omgekomen in oorlogssituaties en bij vredesmissies. Met dit jaar als
centraal thema ‘Verzet’.
Vanaf 2018 zal tijdens de jaarlijkse Dodenherdenking in onze gemeente ook aandacht zijn
voor de herdenking van de militaire acties die hebben plaatsgevonden in Nederlands-Indië.
Deze herdenking vond tot nu toe steeds plaats op 15 augustus.
Wij nodigen u uit om op vrijdag 4 mei 2018 om 18.45 uur aanwezig te zijn in de kerk van St.
Jan Geboorte, Smitseind 38 te Duizel. Het programma treft u als bijlage aan.
Met vriendelijke groet,
Gemeente Eersel
Dijk 15, Eersel | Postbus 12 | 5520 AA Eersel
Telefoon: (0497) 53 13 00 | www.eersel.nl | Bestuurssecretariaat@eersel.nl |
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PROGRAMMA DODENHERDENKING
vrijdag 4 mei2018 te Duizel
19.00 uur
Herdenkingsplechtigheid in de kerk van St. Jan Geboorte, Smitseind 38 te
Duizel
Aansluitend Stille tocht naar de kapel aan de Groenstraat
19.57 uur
Kranslegging door waarnemend burgemeester de heer Joseph Vos
Er is voor de aanwezigen de mogelijkheid om bloemen bij het monument te leggen
19.59 uur
20.00 uur

Hoornsignaal 'The Last Post'
2 minuten stilte
Wilhelmus
Toespraak door waarnemend burgemeester de heer Joseph Vos
Dankwoord
Aansluitend wordt u koffie aangeboden in gemeenschapshuis De Smis, Smitseind 33a te
Duizel

Vormselviering

Sven Agterberg
Noralie Menting
Janneke Gilsing
Sanne Couwenberg
Stijn Smit
Lars Bierens
Malou Bartholomeus
Bodi Wintermans
Meike Timmermans
Britt van Geel

-

Liz Bierens
Ruud Boerboom
Joris van de Sande
Grad Thijssen
Enrique Endendijk Conesa
Janneke Intven
Janneke Broeren
Robbie Wels
Pjotr Schellens
Lou Anne Aidam

Op zaterdag 26 mei om 18.00 uur krijgen wij het H. Vormsel
toegediend door Deken Spijkers in de Willibrorduskerk in Eersel.
U bent van harte welkom!
Met vr. gr. Vormselwerkgroep,
Pastoor C. vanLamoen
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Kalender
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