
Maandelijks informatieblad voor leerlingen en ouders    oktober 2022 

Beste ouders, 

Afgelopen maandag hebben we samen met de collega’s van de Lambertusschool een teamstudiedag gehad. Tijdens het ochtend-

programma hebben we ons verdiept in ontwikkelingen rondom ‘’Zicht op ontwikkeling’’. We willen namelijk graag onze leer-

lingen, onze opbrengsten en onze doelen kennen. Onze inzichten m.b.t. de middellange termijn willen we vertalen in een prakti-

sche planmatige werkwijze: blokplanningen. Deze blokplanningen komen in de plaats van onze groepsplannen. Vorig schooljaar 

hebben we hier al een start mee gemaakt. We zijn hierin toen begeleid door een onderwijsspecialist. De teamstudiedag hebben 

we onder andere gebruikt om het format van vorig schooljaar te evalueren, bij te stellen vervolgens voor de komende weken in 

te vullen. 

 

Na een gezamenlijke lunch hebben we tijdens de middag de volgende onderwerpen met elkaar besproken: 

• Het automatiseren bij het rekenonderwijs. 

• Het evalueren en samen bepalen van een volgende stap in onze professionele cultuur. 

• Overleg per combinatiegroep/unit. 

 

Ook dit schooljaar wil ik jullie meenemen in onze schoolontwikkelingspunten. In ‘’de Schoolbel’’ zal ik steeds één van deze punten 

centraal stellen. Met vragen kunnen jullie bij mij terecht. 

 

Rudolf Buur 

 



Leerlingenraad 2022-2023 

Aan het begin van het schooljaar worden in groep 5 t/m 8 de jaarlijkse verkiezingen houden voor de Leerlingenraad.  

Voor informatie over de Leerlingenraad verwijzen we naar onze website www.stjancasteren.nl waar je onder andere het  

protocol kunt inzien. 

Van woensdag 21 september t/m woensdag 28 september  krijgen de leerlingen van groep 5 t/m 8 de gelegenheid om zich aan te mel-

den voor de Leerlingenraad van 2022-2023. Op donderdag 29 september zullen de verkiezingen in de klas plaatsvinden.  

Als er meerdere aanmeldingen per leerjaar zijn, wordt er door de leerlingen van groep 5 t/m 8 anoniem gestemd, waarbij ze  

de mogelijkheid hebben om op één leerling uit hun eigen leerjaar te stemmen.  

De uitslag zal dezelfde dag nog bekend worden gemaakt en de leerlingenraad zal door de directeur in alle klassen worden voorgesteld.  

De ouders van de gekozen leerlingen zullen deze dag door de leerkracht worden geïnformeerd.  

Per schooljaar zullen er drie bijeenkomsten gepland worden na schooltijd van 14.15-14.45 uur. De eerste bijeenkomst van de Leerlingenraad 

vindt plaats op donderdag 6 oktober. Meester Rudolf en juf Jeanne zullen hierbij aanwezig zijn.  

Wij hopen dat jullie kind samen met jullie als ouders een goede afweging kan maken om zich al dan niet kandidaat te stellen voor de  

Leerlingenraad. Omdat wij het belangrijk vinden dat ouders achter de keuze van hun kind staan, vragen wij jullie om een handtekening voor 

akkoord.  

 

Mochten er nog vragen zijn dan kunnen jullie terecht bij Rudolf Buur of Jeanne Verstijnen. 

Vreedzame school - Mediatoren  

 
Op de St.-Jansschool stimuleren we kinderen om hun conflicten voor zover mogelijk zelfstandig op te lossen. Wanneer het de 

kinderen niet lukt om een conflict zelf op te lossen kunnen ze ondersteund worden door  een mediator. 

Kinderen doen zo ervaring op met conflictbemiddeling met behulp van een derde, neutrale  partij. De mediator kan 

een leerkracht zijn, maar ook een medeleerling.  

 

Na de herfstvakantie willen we starten met mediëren op het schoolplein. Een aantal bovenbouwleerlingen wordt 

momenteel opgeleid tot mediator, zij gaan andere kinderen helpen bij het oplossen van een conflict als ze daar zelf 

niet in slagen. De leerkrachten bewaken het veilig en succesvol verlopen van de mediatie.  

 

 

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. 

Dat gaat in oktober/november gebeuren.  

ZIEN! stelt vragen over zeven onderdelen. Betrokkenheid en Welbevinden zijn de belangrijkste onderdelen. Het zijn voorwaarden 

om je als kind goed te kunnen ontwikkelen. Daarnaast worden er vragen gesteld over de vijf sociale vaardigheden Sociaal initiatief, 

Sociale flexibiliteit, Sociale autonomie, 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. Die gaat over het leer- en leefklimaat en de sociale vaardighe-

den. 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? 

 

Joslyn Wuisman 

http://www.bs-stlambertus.nl


Hoofdluiscontrole 

Op maandag 31 oktober (na de herfstvakantie) zullen alle kinderen weer op school door de hoofluiswerkgroep gecontroleerd worden op 

hoofdluis.   

Project Samen doen: CJG+ in de school 

Het afgelopen schooljaar (2021-2022) is het CJG+ de Kempen en SBO de Piramide gestart met de Pilot Samen doen. Dit betekent 

dat een jeugd- en gezinswerker meer aanwezig is op school. Dit om ervoor te zorgen dat de verbinding tussen onderwijs en zorg, 

waar nodig, zo kort mogelijk is. En vooral ook om elkaar te helpen en ondersteunen. Het afgelopen jaar hebben we positieve erva-

ringen opgedaan en ervaren dat we elkaar eerder weten te vinden op deze manier. We zien daarom ook  

zeker kansen op het regulier basisonderwijs! En daarom gaan we hier dit schooljaar ook  mee starten op de 

reguliere basisscholen.  

Mijn naam is Marieke Lavrijsen en ik ben werkzaam als jeugd- en gezinswerker bij CJG+ de Kempen. In mijn 

werk als jeugd- en gezinswerker ondersteun ik gezinnen, ouders, kinderen en jongeren bij opvoed- en op-

groeivragen. Vanaf dit schooljaar zal ik voor het project Samen Doen gekoppeld zijn aan jullie school. Dit 

betekent dat ik in de oneven weken op dinsdag van  09.00 tot 11.00 uur op de St.-Jansschool aanwezig zal 

zijn. Mocht je graag met mij in contact komen dan kan dit via m.lavrijsen@kempengemeenten.nl  of via de 

Intern Begeleider van school.  

Thema kleuters: ruimte 
We zijn in groep 1-2 gestart met het thema “De ruimte”. Andrea Kuipers is met haar raket onze klas binnen gevlogen en 

samen met haar leren we vanalles over het thema.  We zullen jullie via social schools op de hoogte houden van ons ruimte-

station, de werkjes en de letter van de week.  

Kinderpostzegelactie groep 7-8  

 
Geef Kinderen wind mee! Dat is het doel van de Kinderpostzegelactie 2022. Maar hoe doe je dat? En wat betekent het precies? 

Door omstandigheden thuis hebben sommige kinderen veel aan hun hoofd, waardoor ze zich niet goed kunnen concentreren op 

school. Het is niet eerlijk dat sommige kinderen meer kansen krijgen dan anderen. Samen met duizenden andere kinderen in Ne-

derland gaat groep 7/8 van woensdag 28 september t/m woensdag 5 oktober op pad om zoveel mogelijk geld in te zamelen voor 

het goede doel.  

De kinderen hoeven gelukkig niet met geld over straat, ook dit keer is alles veilig geregeld.  

U heeft dit jaar de keuze uit de volgende producten: 

Een blikje toffe pleisters, mooie feestdagenkaarten, Donald Duck shopper, kaarten en postzegels van Donald Duck, een lekker 

theepakket of Kinderpostzegels van Donald Duck 

 

Maar u kunt ook kiezen voor een donatie. U krijgt dan zelf geen product, maar helpt direct een kind. Super bijzonder dus!  

Donatie van 5 euro:  

dit is een bijdrage aan een speciaal Doeboek voor een kind dat wat sterker in zijn of haar schoenen wil staan 

Donatie van 10 euro:  

dit is een bijdrage aan een sessie tussen een kind en iemand die het kind heel goed kan helpen.  

Donatie van 15 euro:  

dit is een bijdrage aan een Cursus Zelfvertrouwen voor een kind dat dit goed kan gebruiken. 

 

Kijk voor meer informatie op https://www.kinderpostzegels.nl/kinderpostzegelactie/ 

mailto:m.lavrijsen@kempengemeenten.nl
https://www.kinderpostzegels.nl/kinderpostzegelactie/


Verkeerssituatie gewijzigd……… 

Op voeten en fietsen.   

 
In de week van 17 t/m 21 okt vindt de campagne “op voe-

ten en fietsen” plaats. Deze campagne houdt in dat de  

kinderen van groep 1 t/m groep 8 's morgens te voet of 

met de fiets naar school toe komen. Dit in het oog van 

veiligheid. De kinderen krijgen een opsteker wanneer het 

die ochtend gelukt is. Hun stempelkaart voor deze actie 

zal dan elke ochtend gevuld worden.  

 

 

Deze zelfde week zal op vrijdag 21 okt de verlichting 

gecontroleerd worden van de fietsen van groep 3 t/m 8. 

 

Hiervoor hebben we enkele vrijwillige ouders nodig die de 

fietsen a.d.h.v. een checklist willen controleren.  

De klassenouders zullen jullie daarvoor benaderen.  

 

Fietscontrole vrijdag 21 oktober 

 
Kinderen zijn een kwetsbare groep in het verkeer: jaarlijks raken ruim 2000 kinderen gewond. 

Goedwerkende fietsverlichting is ontzettend belangrijk. Niet alleen om zelf goed te kunnen zien, maar ook om goed zichtbaar te 

zijn voor andere weggebruikers! Zo kan je kind bijvoorbeeld veilig naar de sportclub en naar huis fietsen, in het donker en bij 

slecht weer. 

 

Wij op de St Jansschool willen het belang van een goede fietsverlichting extra bena-

drukken. Daarom organiseren we op vrijdag 21 oktober een fietsverlichtingsactie 

op school. Dit voor de leerlingen van groep 3 t/m groep 8. 

 Hierbij wordt de fietsverlichting van alle leerlingen gecontroleerd. Dus vrijdag 15 

oktober brengen ze  ’s morgens hun fiets mee naar school.  

 

Ook uw hulp als ouder hebben we nodig. Daarom vragen we u samen met uw kind 

thuis goed te controleren. Dit kan eenvoudig met de fietscheck van Veilig Verkeer 

Nederland, via deze link: vvn.nl/fietscheck  

Bedankt alvast voor uw medewerking. 

Gratis schoolmelk 

Net als vorig jaar zijn we ingeloot voor gratis schoolmelk voor schooljaar 2022-2023. Gedurende 20 weken (van 7 nov t/m 10 

april) zal er voor alle kinderen die dat willen 3 dagen in de week Schoolmelk geschonken kunnen worden. Er zullen grote melk-

verpakkingen worden bezorgd. 

Er wordt telkens drie weken melk en karnemelk geleverd, afgewisseld met één week yoghurt.  

Deze melk en melkproducten zullen gekoeld bewaard worden in de hiervoor geleverde koelkast. 

Omdat er grote verpakkingen worden geleverd is het de bedoeling dat de kinderen die hier gebruik van willen maken, zelf een 

beker met deksel meebrengen. De melk zal hierin geschonken geworden door de leerkracht of een stagiaire. De beker gaat 

vervolgens ‘vies’ mee terug naar huis. 

Op welke dagen de melk geschonken zal worden is nog afhankelijk van de levermomenten. In de Schoolbel van november hopen 

we hier meer duidelijkheid over te kunnen verschaffen. 

 



Kinderboekenweek 2022 

 
Van 5 t/m 16 oktober is het kinderboekenweek. Wij openen deze week feestelijk op dinsdagmiddag 4 oktober. 

De 10 dagen erna wordt er in elke groep aandacht geschonken aan boeken en leesbeleving in de breedste zin van het woord, 

maar ook zeker aan het thema van de kinderboekenweek: 

 

In bomen klimmen en diersporen zoeken in het bos, zandkastelen maken of vliegeren op het strand, een hut bouwen of picknic-

ken in het park of vogels spotten en een moestuintje maken in je eigen tuin. De natuur is overal om ons heen. Buiten is er van 

alles te ontdekken en te doen. 

 

Er zijn heel veel boeken die kinderen helpen een echte natuur-

held te worden. Ga mee op avontuur om al het moois van de 

natuur te zien! Leer over bijzonder dierenweetjes in informatieve 

boeken, dompel je onder in spannende verhalen over woeste 

buitenavonturen of verwonder je over prachtige natuurillustraties 

in prentenboeken. Kom daarna mee naar buiten. 

 

De Kinderboekenweek 2022 is gi-ga-groen!   

Toestemming voor het gebruik van foto’s etc. 

In de Schoolbel van september hebben we jullie gevraagd om via Social Schools jullie beeldgebruikvoorkeuren op willen geven. 

Nog niet alle ouders hebben dit gedaan. Voor de volledige info zie de Schoolbel van september. 

We willen iedereen vragen om via de app Social Schools /administratie' jullie diverse voorkeuren voor jullie kinderen op te geven.  

 

Dit kan tot uiterlijk vrijdag 8 oktober, daarna wordt deze optie uitgezet. 

Op het moment dat alle ouders toestemming hebben gegeven voor het verspreiden van de leerlinglijst, 

zullen we de leerlingenlijst delen met jullie via Social Schools 

Even voorstellen 
Ik ben Felix Fransen. Ik ben 16 jaar en woon in Bladel. 

Ik begin nu aan de opleiding summa onderwijsassistent in leerjaar 1. 

Ik ga stagelopen in groep 7 stage bij juf Mireille. 

In mij vrije tijd sport ik graag. Ik voetbal bij Bladella in de jo19-2 en ga ik graag naar de sportschool. 

 

Groeten, Felix   

Mijn naam is Tess Groenen en ik ben 16 jaar oud. Mijn hobby´s zijn korfballen en ik vind het leuk om in het weekend 

met vrienden te zijn. Ik woon met mijn ouders ,broer en zussen in Hapert. Ik volg de opleiding onderwijsassistent op 

het Summa College. Het wordt mijn 2e schooljaar op deze opleiding. Vorig schooljaar heb ik stage gelopen in groep 

4 op basisschool Wereldwijs in Eersel. Ik kijk ernaar uit om stage te komen lopen op de Sint- Jansschool. 



Wist je dat? 
 

• Kamila Baniak, Noud Teurlings, Sjef de Punder en 

       Britt Vrijsen deze maand starten in groep 1-2? 

• We hopen dat zij en haar ouders het naar hun zin  

       zullen hebben bij ons op school? 

• We Tess van Lierop welkom heten als stagiaire op 

       onze school? 

• We Felix Franssen welkom heten als stagiaire op  

       onze school? 

• We Tess Groenen welkom heten als stagiaire op 

       onze school? 

• A.s. maandag 3 oktober de schoolfotograaf op  

      school is? 

 

 

 

  Maandkalender oktober 2022 

za 1  

zo 2  

ma 3 Schoolfotograaf en MR vergadering 

di 4  

 

wo 5 Start Kinderboekenweek  

Dag van de leraar 

do 6 GROEP 1 VRIJ 

14.15-14.45 Bijeenkomst Leerlingenraad 

vr 7  

za 8  

zo 9  

ma 10  

di 11  

wo 12  

do 13  

vr 14  

za 15  

zo 16  

ma 17 Op voeten en fietsen t/m 21/10 

di 18  

wo 19  

do 20  

vr 21 Fietverlichtingscampagne/Fietscontrole  

za 22  

zo 23  

ma 24            HERFSTVAKANTIE 

di 25  

wo 26  

do 27  

vr 28  

za 29  

zo 30  



Nieuws uit de bibliotheek van Bladel 
De scholen zijn weer begonnen! 

Hopelijk heeft iedereen een leuke vakantie gehad! Maar helaas zit het er weer op. In de vakantie heb je bij de bibliotheek mee 

kunnen doen aan de leesspetters actie. En wat is er ontzettend goed gebruik van gemaakt. Fijn dat iedereen enthousiast heeft 

gereageerd. En wat natuurlijk extra fijn is, is dat er zoveel gelezen is. Misschien heb je nieuwe boeken ontdekt en heb je tips 

voor anderen. Natuurlijk kun je ook na de vakantie gezellig bij ons in de bibliotheek langs komen om boeken te lenen. Om 

het geheugen even op te frissen: 

Openingstijden bibliotheek Bladel: 

Maandag  10:00 - 20:00 uur 

Dinsdag  10:00 - 17:00 uur 

Woensdag 10:00 - 17:00 uur 

Donderdag 10:00 - 17:00 uur 

Vrijdag  10:00 - 17:00 uur 

Zaterdag 10:00 - 12:30 uur 

Zondag  gesloten 

 

 

 

Enkele tips voor de juffen en meesters 

 

Vrij lezen is een effectief middel om leerlingen enthousiast te maken om een boek te pakken. Tegelijkertijd maken leerlingen 

dan ‘leeskilometers’ – veel lezen is van groot belang voor de woordenschat en taalontwikkeling. Kinderen lezen in een boek 

dat ze zelf gekozen hebben. Met de volgende vier tips zorg je ervoor dat de kinderen in je klas met plezier (meer) gaan lezen: 

Zorg voor een gevulde en gevarieerde schoolbibliotheek 

Kinderen die kunnen kiezen uit een breed boekenaanbod, lezen meer en met plezier. Zorg daarom voor een rijk 

aanbod in de schoolbibliotheek: naast fictie ook (verhalende) non-fictie, strips, graphic novels, tijdschriften, 

enz. Hier lees je meer over de inrichting van de schoolbieb. Ga je nieuwe boeken aanschaffen? Laat kinderen dan 

meedenken. Let er ook op dat je het aanbod op een aantrekkelijke manier presenteert: zet boeken bijvoorbeeld zo 

neer dat ook de voorkant te zien is. 

Introduceer nieuwe boeken 

Presenteer regelmatig boeken aan de klas. Dat hoeft echt niet langer dan vijf minuten te duren. Laat het boek zien, 

vertel er kort iets over en lees eventueel een stukje voor. Maak de kinderen zo nieuwsgierig, dat ze het boek daarna 

zelf willen ontdekken. 

Werk met verwerkingsactiviteiten 

Daag kinderen uit om mondeling of schriftelijk te reageren op de boeken die ze hebben gelezen. Voorbeelden van 

verwerkingsactiviteiten zijn: ‘Teken een strip van zes plaatjes over het boek’, ‘Maak een nieuwe omslag die de inhoud 

van boek goed weergeeft’ en ‘Lees een prentenboek, bereid het voor en ga het op een interactieve manier voorle-

zen in de onderbouw’. 

Organiseer een boekenkring 

In een boekenkring praat je samen met de kinderen over de gelezen boeken. Laat de kinderen leeservaringen uitwis-

selen. Als leerkracht leid je het gesprek en stel je vragen over de beleving van het verhaal, de inhoud, de personages, 

de auteur, enz. Je kunt hierbij ook gebruikmaken van handige praatkaartjes. (Deze kun je bij de leesmediaconsulent 

opvragen). 

https://bibliotheek.debibliotheekopschool.nl/dam/bestanden/collectie/20141128%20-%20Handboek%20inrichting%20collectie%20en%20beheer%20-%20nov2014.pdf
https://www.onderwijsdatabank.nl/84159/vragenspel-van-chambers/

