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ZIEN! 
 

ZIEN! is een digitaal hulpmiddel dat wij op school gebruiken om het sociale en emotionele functioneren van een leerling en een 

groep in kaart te brengen. De leerkrachten vullen één keer per jaar een digitale vragenlijst in. ZIEN! stelt vragen over zeven onder-

delen. Betrokkenheid en Welbevinden zijn de belangrijkste onderdelen. Het zijn voorwaarden om je als kind goed te kunnen ont-

wikkelen. Daarnaast worden er vragen gesteld over de vijf sociale vaardigheden Sociaal initiatief, Sociale flexibiliteit, Sociale autono-

mie, Impulsbeheersing en Inlevingsvermogen. Door de antwoorden krijgt de leerkracht een beeld van de groep en kan hij zich de 

vraag stellen: Welke aandachtpunten zijn er voor deze groep? 

 

Leerlingen van groep 5 tot en met 8 vullen zelf ook een vragenlijst in. Dat hebben ze onlangs gedaan. Die gaat over het leer-  

en leefklimaat en de sociale vaardigheden. Door hun antwoorden krijgt de leerkracht een beeld van wat het kind van zichzelf vindt 

en hoe het dingen beleeft. Dat is heel waardevol. Het vormt vaak ook de aanleiding voor een gesprek met de leerling en/ of met de 

ouders; waarover ben je tevreden? Wat zou er anders kunnen? Wat kun jij daar zelf voor doen? Hoe kan ik jou daarbij helpen?  

 

Mocht u iets meer willen weten over Zien? Neem dan eens een kijkje op www.zienvooronderwijs.nl 

In groep 3 en 4 gaan we komend schooljaar ook een korte vragenlijst invullen om een beeld te krijgen hoe kinderen de school be-

leven. De leerkracht doet dit samen met het kind. Dat is een onderdeel van “De Vreedzame school”. U wordt hier komend 

schooljaar verder over geïnformeerd. 

Groep 8 naar het voortgezet onderwijs 

 
Inmiddels zijn alle leerlingen aangemeld bij een school van Voortgezet onderwijs en de meeste ouders hebben bericht gehad waar 

hun kind geplaatst wordt. De leerlingen van groep 8 beginnen nu echt aan de laatste fase van de basisschool. 

Deze week is de Centrale eindtoets afgenomen. Dit jaar hebben de kinderen de schriftelijke eindtoets van Cito gemaakt.  

In de tweede helft van mei verwachten we de uitslag. De scores van de Centrale eindtoets zijn aanvullend en in de meeste gevallen 

passend bij het gegeven advies. Mocht er aanleiding toe zijn, dan vindt er een oudergesprek plaats. 

 

Entreetoets groep 7 

 
De leerlingen van groep 7 zijn deze week begonnen met het maken van de entreetoets. 

De entreetoets is geen verplichte toets. Het geeft ouders en school inzicht in de ontwikkeling van de leerlingen en van de groep bij 

de verschillende vakgebieden. Op die manier krijgen we zicht op sterke en minder sterke kanten en kunnen we daar in ons onder-

wijs rekening mee houden. Als de uitslag van de entreetoets binnen is, worden ouders hierover geïnformeerd. 

 

Ine van Gisbergen 

Intern Begeleider 

http://www.zienvooronderwijs.nl


Excursie techniek groep 7-8 

 

Op donderdag 16 mei gaat groep 7-8 van 09.30-11.30 uur op excursie naar de rioolwaterzuivering in Hapert. We vinden 

het belangrijk om zoveel mogelijk leerlingen te laten kennismaken met het werk van het waterschap en te laten zien wat er  

allemaal bij komt kijken om het afvalwater te zuiveren: na het zuiveringsproces is het water weer zo schoon dat het kan worden 

teruggegeven aan de natuur. Op deze manier wil Waterschap De Dommel graag meewerken aan het waterbewustzijn van leer-

lingen.  

De kinderen krijgen een presentatie en worden vervolgens rondgeleid over het terrein. Stevige schoenen zijn aan te raden. 

We gaan op de fiets, dus de kinderen moeten hun fiets meenemen. Via de klassenouder wordt ouderhulp gevraagd. 

Techniekweken thema water  
Na de meivakantie starten we weer met onze techniekweken. In de groepen 1 t/m 4 zal het vooral gaan om ‘drijven en zinken’. 

Groep 5-6 gaat aan de slag met ‘water in en om het huis’, terwijl  de kinderen van groep 7-8 zich vooral bezig gaan houden met ‘de 

waterzuivering’.  

Iedere groepsleerkracht plant in de techniekweek de eigen activiteiten. Het thema zal in verschillende groepen in circuitvorm aan-

geboden worden. De kinderen gaan dan onder begeleiding zelf allerlei waterproefjes uitvoeren. 

 

We kunnen dan zeker wel hulp van ouders, opa’ of oma’s  gebruiken.  

De groepsleerkracht zal via de klassenouders om uw hulp vragen. 

 

Oproep!  
Voor groep 5-6 zijn we op zoek naar een bouwproject of verbouwing in Casteren. We zijn namelijk erg 

nieuwsgierig wat er allemaal komt kijken bij ‘water in en om het huis’. Graag even doorgeven aan de juffen van 

groep 5-6 als we eens mogen komen kijken! 

Kilometerlezen groep 5-6               

                    
Lezen is ongelooflijk belangrijk en leuk! We willen het graag 

extra stimuleren! Daarom gaan de kinderen van groep 5-6 in mei en juni ‘leeskilometers’ maken. 

In de klas komt een collectie boeken. Elke leerling krijgt een leespaspoort en vult op de bijbehorende website de 

gelezen bladzijdes in, waar ze omgezet worden in leeskilometers. Zo reizen de leerlingen door een digitaal land-

schap en komen ze onderweg langs verschillende haltes. Daar krijgen ze via weblinks informatie over schrijvers, 

boektitels en boekfiguren.  

 

Op de website wordt ook het totale aantal leeskilometers van de klas bijgehouden. Het leesproject eindigt met een leesquiz,  

waarbij de leesvlag veroverd kan worden.  

Ouderinformatieavond continurooster maandag 13 mei 
 

Graag nodigen we alle ouders van harte uit op maandag 13 mei van 20.00 tot 21.00 uur. 

Doel van deze avond is om kort terug te kijken op het proces en u daarna, samen met de werkgroep continurooster en het team, 

goed te informeren over de concrete invulling van het vijf-gelijke-dagen-model. Zoals we in de ouderenquête hebben aangegeven, 

hebben we voor de invoering van het continurooster de hulp van ouders, opa’s, oma’s of andere vrijwilligers nodig.  

Het streven is om hier tijdens deze avond concrete afspraken over te maken. 

 

We hopen op een grote opkomst.   

 

Werkgroep continurooster  

Team St.-Jansschool 



  Maandkalender mei 2019 

wo 1  

do 2  

vr 3  

za 4  

zo 5  

ma 6  

di 7  

wo 8 Hoofdluiscontrole 

Techniekochtend groep 5-6  

do 9 Rudolf, Ine en Jeanne afwezig  

vr 10 Kledinginzameling OC 

za 11  

zo 12 Moederdag 

ma 13 Ouderinfoavond continurooster 20.00 uur 

di 14  

wo 15 Groep 1 VRIJ 

Doe-mee-dag techniek Pius X-College  

do 16 Gr 7-8 excursie Waterschap de Dommel  

19.30 uur Schoolraadbijeenkomst 19.30 uur 

vr 17  

za 18  

zo 19  

ma 20 Schaaktoernooi KempenKind 

di 21 20.00 uur OC vergadering   

wo 22 Techniekochtend groep 1 t/m 4 

do 23  

vr 24  

za 25  

zo 26  

ma 27  

di 28  

wo 29  

do 30 Hemelvaartsdag 

vr 31 VRIJ 

Wist u dat? 
 

 Evy de Punder in de periode na de meivakantie 

start in de kleutergroep en wij hopen dat zij het naar 

haar zin zal hebben bij ons op school? 

 er veel talenten rondlopen in Cateren op sportgebied? 

 dat de gruitentafel goed bezocht werd voor de nodige 

vitamientjes omdat de kinderen beslagen ten ijs wilden 

komen? 

 de kinderen van groep 8 de slagbalwedstrijd gewon-

nen hebben?  

 zij dat mede te danken hadden aan hun sportieve ge-

drag?  

 sommige ouders hier wat van kunnen leren? 

 de open avond weer druk bezocht was? 

 we het erg waardevol vinden om u als ouders, opa’s 

en oma’s te ontmoeten? 

 we alle moeders een fijne Moederdag toewensen? 

 groep 7 druk bezig is met de entreetoets? 

 groep 8 de Centrale Eindtoets heeft gemaakt? 

 groep 7-8 veel geleerd heeft van de gastlessen Bank 

voor de klas en Mediawijsheid? 

 de voorstelling Spijt veel indruk heeft gemaakt op 

groep 7-8? 

 wij iedereen een fijne meivakantie met veel zon toe-

wensen? 

 

Oproep vanuit de MR 

Beste ouders, 

 

Na een aantal jaren zitting te hebben genomen in de MR van de St.

-Jansschool Casteren, neem ik aan het einde van het schooljaar af-

scheid van de MR. Met ingang van volgend schooljaar zitten al onze 

drie kinderen op het voortgezet onderwijs. Hierdoor komt er dus 

een zetel vrij binnen de oudergeleding van de MR. De MR is een 

belangrijk gremium binnen de schoolorganisatie en ik heb dan ook 

altijd met veel plezier mijn MR-taken uitgevoerd. 

 

Graag doe ik hierbij een oproep aan ouders om zich verkiesbaar te 

stellen voor de functie van MR-lid.  

 

Mocht je interesse hebben, dan kun je je voor 10 mei  

aanmelden via het volgende mailadres:  

info@stjancasteren.nl   

 

Mocht je niet precies weten wat de functie inhoudt en wil je hier wat 

meer informatie over, dan kun je altijd contact opnemen met onder-

getekende. De namen van de ouders die zich verkiesbaar willen 

stellen worden dan in de volgende schoolbel kenbaar gemaakt en uit 

die namen mogen de ouders kiezen wie hen gaat vertegenwoordi-

gen in de MR. 

 

Met vriendelijke groet, 

Ine van Gerwen 



Makkelijk Lezen maakt lezen leuk!   

Vindt uw kind lezen moeilijk? De bibliotheek helpt! 

Een op de tien kinderen heeft moeite met lezen, door bijvoorbeeld dyslexie, 

een leesachterstand of concentratieproblemen. Kinderen met leesproblemen 

vinden lezen meestal niet leuk, omdat het zoveel moeite kost. En als je ergens geen lol in hebt, doe je het liever niet! Zo blijft het leesprobleem 

bestaan. Terwijl kinderen zich later moeten redden in een wereld waarin bijna alles draait om lezen. Het is dus belangrijk dat lezen lukt en dat 

kinderen het leuk vinden. De bibliotheek helpt daarbij met leuke, spannende én makkelijk te lezen boeken, vaak herkenbaar door een MLP-

sticker (Makkelijk Lezen Plein). 

 

Welke boeken zijn geschikt? 

 Voorleesboeken.  

Leren lezen begint met voorlezen. Kinderen horen en leren dan nieuwe woorden en zinnen en ze doen ervaring op met (langere) tek-

sten. Voorlezen blijft belangrijk, zeker als het zelf lezen niet zo gemakkelijk gaat. 

 Spannende en leuke leesboeken.  

Boeken die vanaf de eerste bladzijde leuk, boeiend of spannend zijn. En natuurlijk makkelijk te lezen! 

 Informatieve boeken.  

Kinderen met leesproblemen vinden het vaak fijn om deze boeken te lezen. Ze hebben namelijk weinig tekst, veel illustraties en duide-

lijke letters.  

Voor het maken van werkstukken of het voorbereiden van spreekbeurten, maar natuurlijk ook om gewoon lekker te lezen! 

 

Zelf kiezen is belangrijk 

Kinderen vinden het fijn om hun boeken zelf te kiezen én het geeft hen meer leesmotivatie en leesplezier. Maar kinderen vinden het soms ook 

moeilijk om een boek te kiezen. We helpen hen daarbij in de bibliotheek of in speciale lessen in de klas.  

En we leren hen een manier om zelf te beoordelen of een boek niet te moeilijk is: de vijfvingertest (zie onder). 

 

Nuttige websites 

 www.makkelijklezenplein.nl 

Voor alle kinderen die lezen niet zo makkelijk vinden. En voor hun ouders en leerkrachten. Met leestips, oefentips en informatie over 

bijvoorbeeld hulpmiddelen. 

 www.yoleo.nl 

Met Yoleo  kunnen kinderen hybride boeken lezen op pc, laptop of tablet. Een hybride boek combineert lezen en 

luisteren: kinderen lezen mee terwijl ze worden voorgelezen. Alles in een game die motiveert om meer leeskilo-

meters te maken. Het platform van Yoleo is gratis, voor de boeken moet worden betaald. Behalve de eerste 

hoofdstukken, die zijn gratis, zodat een kind de boeken kan uitproberen. Ook als app te downloaden in de App 

Store. 

 www.superboek.nl 

Boeken in gesproken vorm, braille of jumboletter. Voor kinderen met een leesbeperking, inschrijven is gratis tot 

18 jaar. Superboek is onderdeel van Bibliotheekservice Passend Lezen, www.passendlezen.nl 

 

Hulp nodig? 

In de bibliotheek helpen we uw kind graag bij het vinden van de juiste boeken. En met de vijf-vinger test natuurlijk! 

Voor vragen en meer informatie kunt u met mij contact opnemen. 

 

Met vriendelijke groet, namens Bibliotheek De Kempen. 

Hilde Crielaars-Thunnissen, 

h.crielaars@bibliotheekdekempen.nl 

 

http://www.makkelijklezenplein.nl
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