JUNI 2018
Verjaardagen in juni
06-06
09-06
11-06
19-06
21-06
21-06
23-06
24-06
27-06

Jurre Schutjes
Victoria van Beek
Gijs van Luijtelaar
Tessa Stamps
Bente Kox
Pippa van de Ven
Megan de Korte
Pim Hakkens
Pablo van Beek

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

Welkom op school
In mei is Elise Bekkers gestart in groep 1-2 bij meester Frans

Help de kinderen veilig oversteken
Help de kinderen veilig oversteken! Slechts een kwartiertje per week!
Beste ouders van de leerlingen van groep 1 t/m 7!
We zijn nog op zoek naar hulpouders/ opa's of oma's die ons volgend schooljaar kunnen
ondersteunen bij het brigadieren. Een volwassene brigadiert dan met een leerling van groep 8
om ervoor te zorgen dat alle leerlingen veilig over kunnen steken.
We zoeken nog hulp voor:
-Dinsdag van 13.00 uur -13.15 uur
-Donderdag van 11.55 uur - 12.10 uur
-Donderdag van 15.10-15.25 uur
Wie o wie kan ons komen helpen zodat uw kind(eren) en alle andere
schoolgaande kinderen veilig kunnen blijven oversteken?!
Mocht je iets kunnen betekenen graag een mailtje naar njansen@kempenkind.nl
Alvast bedankt!!

Traktatie bij verjaardagen
We zien de laatste tijd dat er bij verjaardagen soms zelfs cadeautjes
worden getrakteerd.
Vanuit de ouderraad is gevraagd om de traktatie klein te houden.
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Oefenmomentje in de nieuwe groep
Op dinsdagochtend 3 juli organiseren wij ons jaarlijkse ‘stapje vooruit’. We gaan die middag
kennis maken in de nieuwe groepen en bij de nieuwe leerkrachten. Altijd een spannend, maar
leuk momentje voor een eerste ontmoeting.
Poort gesloten
Kinderen kunnen na schooltijd niet meer op het schoolplein spelen, de poort wordt gesloten
om 15.30 uur.
Schoolverlatersdagen groep 8
Eind juni gaat groep 8 op pad voor de schoolverlatersdagen. Woensdag 27 juni is de culturele
dag gepland, donderdag 28 juni de sportieve dag en vrijdag 29 juni de ontspannende dag. We
sluiten de vrijdag af met het gala. Vanaf 19.30 uur zullen de kinderen op school arriveren.
Uiteraard hopen wij op stralend weer en veel publiek! Meer concrete informatie voor de
leerlingen van groep 8 volgt nog.
Micro: bit/DTW groep 7b-8
De kinderen van groep 7b-8 zijn de afgelopen weken erg druk geweest met het in elkaar
zetten en programmeren van 12 micro:bit-jes. Dit minicomputertje kun je zelf programmeren.
Via de website www.makecode.org is het de kinderen gelukt om 25 rode ledjes en 1 lampje te
programmeren. In totaal zijn er 1000 micro:bitjes beschikbaar gesteld door de stichting
DevLab Eindhoven, voor de Dutch Technology Week Eindhoven. Vanuit KempenKind kregen
wij de kans om hieraan mee te doen. Alle kinderen hebben hun micro:bit in een bakje
bevestigd en al die bakjes samen vormen met de DTW een muur van
bakjes en geprogrammeerde micro:bitjes. Op 9 juni is de High Tech
Ontdekkingsroute open voor publiek. Je kunt ze gaan bekijken in
Eindhoven (en in Helmond (automotive campus). Meer informatie
over het aanbod op 9 juni kunt u vinden op
www.dutchtechnologyweek.nl
Watersportdag groep 8
Dinsdagmiddag 5 juni mag groep 8 weer gaan deelnemen aan de watersportdag op het E3strand. Deze wordt georganiseerd door de vakdocenten en stagiaires bewegingsonderwijs van
de gemeente Eersel. Verschillende watersporten zoals suppen, windsurfen en snorkelen
komen aan bod! We gaan hier op de fiets naar toe. We vertrekken om 11.45 uur met de fiets.
De middag duurt tot 15.00 uur. We zijn dan rond 15.15 uur weer terug op school.
De kinderen nemen het volgende mee:
· Goedgevuld lunchpakket en iets te drinken (het gaat intensief worden!)
. Zonnebrand!
· Droge kleding
· Zwemkleding
· Schoenen die nat mogen worden
· Handdoek (of 2)
De kinderen nemen geen gsm, geld of snoepgoed mee.
Oudervereniging
Als informatie vanuit de OV willen we laten weten dat we een nieuw lid gevonden hebben:
Patty van Gerven, moeder van Isa uit groep 2
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Schaaktoernooi van Stichting KempenKind
Schaaktalenten Sidney, Pablo, Sven, Joris, Britt en Remco van
basisschool Sint Jan gaan strijden voor de bokaal! De leerlingen
van de plusklas van stichting KempenKind hebben dit
georganiseerd, net als afgelopen jaar. Roel van Hout, vader van
Britt, gaat de kinderen deze ochtend coachen. Middels een
ingewikkeld speelschema en puntentelling rolt er uiteindelijk één
winnaar uit de bus. Daarnaast wordt er ook gekeken welke school
het sterkst uit de bus komt. Wij zijn benieuwd hoe onze kanjers het gaan doen! Succes
allemaal!
Wie komt ons TSO team versterken?
Sinds korte tijd is er 1 vrijwilliger bij het overblijven gestopt. Wij vangen dit met
het team op, door om de beurt met de kinderen te eten en zo de druk op de
aanwezige vrijwilligers te verlichten. Het is met name op maandag, dinsdag en
donderdag een redelijk grote groep kinderen die gebruik maken van onze TSO.
Nu kregen wij het bericht dat er weer een vrijwilliger gaat stoppen. Wij zijn dus
dringend op zoek naar nieuwe vrijwilligers. Het kan zijn dat dit maar voor een bepaalde
periode is, maar dat ligt helemaal aan de uitkomsten van het onderzoek naar andere
schooltijden waarmee we momenteel bezig zijn. Mocht u zich aan willen sluiten bij ons
vrijwilligersteam van de TSO dan kunt u zich opgeven bij Miranda, dan geeft zij uw naam door
aan Hanneke van de Schoot. Zij is de coördinator vanuit TSO de Kempen.
Op de koffie…..
Zoals u weet vind ik het belangrijk om met de ouders in gesprek te
blijven. Daarom heb ik voor een laatste keer dit schooljaar een ‘op de
koffie’ bij de directeur momentje gepland staan. Volgend jaar wil ik deze
in het rooster meenemen, zodat u vooraf weet wanneer dit is.
Ons laatste momentje dit schooljaar is vrijdag 29 juni 8.30 u – 9.30 u.
U bent van harte welkom.
Rapporten en gesprekken
Het einde van dit schooljaar komt met een vaart onze kant op. Nog enkele weken te gaan en
het is alweer zover. Op 3 juli 15.15 u krijgen alle kinderen hun rapport en portfolio mee naar
huis.
Op 18 juni om 15.30 u zullen wij de agenda’s van de collega’s openzetten via parro zodat u
een gesprek kunt plannen als u daar behoefte aan heeft. Iedereen is welkom, maar we laten
het aan u over. De gesprekken vinden plaats op 26 en 28 juni. Behalve die van de groep 7
leerlingen die bij groep 8 zitten. Die krijgen andere momenten aangeboden. Dit zijn namelijk
de dagen dat deze collega’s op schoolverlatersdagen zijn. Groep 8 hebben geen
ontwikkelingsgesprekken meer. Die zijn met hele andere zaken bezig tegen die tijd.
Groepenverdeling en personeelsbezetting 2018-2019
Wij zullen alles in het werk stellen om op 6 juni 2018 de nieuwe groepsverdeling en de
personeelsbezetting aan u te communiceren. Zo bent u op tijd voor het einde van het
schooljaar op de hoogte van de nieuwe groepssamenstellingen.
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Click Beach / Kampioenenhuldiging 2018
Beste sportievelingen,
Op vrijdag 15 juni staat het jaarlijks terugkerende Click Beach evenement op de Markt in
Bladel op het programma. Dit jaar zullen vanaf 16.00 uur op de Markt in Bladel verschillende
instuifactiviteiten klaarstaan, waar alle kinderen van de basisschool aan kunnen deelnemen.
Denk hierbij aan beachvolleybal, Beach voetbal, een hindernisbaan met obstakels,
stoeivormen en een groot springkussen.
Dit jaar zal tijdens Click Beach de sportkampioenenhuldiging plaats gaan vinden. Tot 20.00
uur komen - naast alle instuifactiviteiten die we aanbieden en de verschillende
sportverenigingen en sportaanbieders die aanwezig zijn om een clinic te verzorgen – alle
sportkampioenen van het afgelopen jaar op het podium om een medaille in ontvangst te
nemen.
Nieuw dit jaar is de bekendmaking van het Sportmeisje, Sportjongen en Sportteam van het
Jaar. Een deskundige jury is druk aan het vergaderen wie dit jaar de grootste sportieve
prestatie heeft geleverd en de winnaars ontvangen een leuke prijs. Ben je benieuwd of jij of
jouw team de prijs heeft gewonnen? Kom dan op 15 juni naar de Markt en je hoort het vanzelf.
Iedereen is van harte welkom om te komen meedoen. Je hoeft je niet vooraf op te geven om
deel te nemen aan de sportieve activiteiten; kom gewoon lekker naar de Markt in Bladel om in
het zand te spelen en er, samen met de kampioenen, een feestje van te maken.
Tot dan!
Sportieve groet,
Click Beach

'
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Typetuin
Betreft: Naschoolse activiteit typecursus de Typetuin gaat weer van start.
Beste ouder(s)/verzorger(s) van de leerlingen uit de groepen 5 t/m 7,
Volgend schooljaar zit je kind in groep 6, 7 of 8. Geef je kind een voorsprong voor de rest van
zijn/haar leven! Schrijf in voor 1 augustus en ontvang extra voordeel.
Waarom leren typen?
Kinderen die al jong een typecursus hebben gevolgd, werken sneller en maken minder fouten
dan kinderen die zichzelf (verkeerd) leren typen. Je voorkomt lichamelijke klachten door al op
jonge leeftijd een goede typehouding aan te leren. Onderzoek wijst uit dat kinderen met een
goede typevaardigheid beter kunnen spellen.
Leren typen is tegenwoordig minstens net zo belangrijk voor jouw kind als een mooi, leesbaar
handschrift. Maar dat gaat niet vanzelf; in een groepje onder begeleiding van een
professionele type-coach boek je het beste resultaat. In de Typetuin oefent ieder kind op
zijn/haar eigen niveau. Hierdoor is het tempo waarmee de cursus wordt doorlopen ook voor
ieder kind anders.
Startdatum: maandag 1 oktober 2018
Lestijd: 17:00 tot 18:00 uur
Leslocatie: Basisschool Sint Jan, Smitseind 35 5525 AN DUIZEL








De Typetuin is ontwikkeld door Oefenweb (bekend van Rekentuin en Taalzee).
Kinderen oefenen online op hun eigen tempo en niveau.
Aangepaste normering voor kinderen met bv. dyslexie.
Kinderen oefenen thuis 2 keer per dag 15 minuten.
Recent compleet vernieuwd: met extra taaloefeningen, games en nog veel meer!
De cursus duurt 13 schoolweken; hierin zijn 8 groepslessen van 60 minuten gepland.
Diplomagarantie (kijk voor de voorwaarden op https://www.typetuin.nl ).

Kies je korting (bij aanmelding vóór 1 augustus 2018)
Prijs
cursus
€175

Keuze-korting
Optie 1:
Optie 2:
Een jaar lang gratis toegang tot
Of €15 korting, je betaalt dan €160.
Rekentuin, Taalzee en Words &
Birds t.w.v. €40,-. Je betaalt €175.
Gebruik promocode KORTING15 wanneer je kiest voor optie 2. Meer
info op https://www.typetuin.nl/vroegboekactie

Inschrijven is een fluitje van een cent
1) Meld jouw zoon/ dochter aan via https://www.typetuin.nl . Klik rechts bovenaan op
“aanmelden”.
2) Kies voor “klassikaal” en vul bij ”vind locatie in de buurt” de postcode van de leslocatie in.
3) De cursus van jouw keuze verschijnt rechts naast het kaartje. Niet de juiste cursus? Klik
dan het bolletje aan van de cursuslocatie van jouw keuze.
4) Klik op “schrijf in voor deze cursus”.
5) Kies je voor optie 2 van de keuze korting, vul dan promocode KORTING15 in.
6) Rond de inschrijving verder af.
Heb je vragen over de cursus of lukt het aanmelden niet?
Neem gerust contact op via info@typetuin.nl of 013-5220579.
Met vriendelijke groeten,

Team van de Typetuin
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Kalender juni 2018
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