
Een nieuw schooljaar 

Beste ouders, 

De zomervakantie is alweer voorbij. Ik hoop dat jullie allemaal deze zes weken op een fijne wijze hebben doorgebracht!  

We zijn het schooljaar maandag ‘’springend’’ begonnen. De juffen en de meesters stonden buiten klaar om de kinderen en de 

ouders te ontvangen. Na een welkomstwoordje gingen de kinderen via de diverse ingangen springend naar binnen. Iedereen 

heeft er weer enorm veel zin in! 

Het afgelopen schooljaar zijn we als team druk bezig geweest om de vertragingen, die kinderen hebben opgelopen tijdens de 

quarantaines, zoveel mogelijk weg te werken. We voelen ons daar als team enorm verantwoordelijk voor. Dit schooljaar zal 

weer voor een groot deel in teken staan van de basisvaardigheden: o.a. goed leren lezen, rekenen, spellen en begrijpend lezen. 

We willen daarbij de kinderen eerlijke kansen geven (kansengelijkheid). Goed aansluiten op de onderwijs- en ondersteuningsbe-

hoeften van de leerlingen hoort daarbij.  

We vinden het  echter ook belangrijk om de kinderen goede waarden en normen mee te geven en ze autonoom kritisch te 

leren denken. Zoals jullie weten hanteren we daarom bij ons op school de methode “De Vreedzame School”.  

Laten we er samen een fijn en leuk schooljaar van maken! 

Rudolf Buur 
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Startgesprekken 
Volgende week dinsdag 13 en donderdag 15 september, houden we onze jaarlijkse startgesprekken. Vanaf groep 5 zijn de  

leerlingen hierbij welkom. 

 

Het startgesprek is bedoeld om een goede start met elkaar te maken, kennis te maken met elkaar, maar vooral ook om  

wederzijdse wensen en verwachtingen naar elkaar uit te spreken.  

 

De gesprekken worden gepland via Social Schools. Om iedereen te kans te geven om in te schrijven, zal de inschrijving a.s. don-

derdagavond om 20.00 uur geopend worden. Inschrijven kan tot uiterlijk zondagavond 20.00 uur. 

Graag tot dan. 

Dringend verzoek 

 

We willen jullie dringend verzoeken om jullie kinderen niet te vroeg naar school te sturen. Om 08.20 uur gaan de 

deuren van de school open en mogen alle kinderen meteen naar binnen via de aan hen toegewezen deur.  

 



Leerlingenraad 

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 u onder andere het  

protocol kunt inzien. 

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

melden 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 bekend worden gemaakt en de leerlingenraad zal door de directeur in alle klassen worden voorge-

steld. De ouders van de gekozen leerlingen zullen deze ochtend worden geïnformeerd.  

Per schooljaar zullen er drie bijeenkomsten gepland worden, steeds op donderdag van 14.15-14.45 uur. De eerste bijeen-

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

Wij hopen dat uw kind samen met u een goede afweging kan maken om zich al dan niet kandidaat te stellen voor de Leerlin-

genraad. Het kandidaatstellen kan door onderstaand strookje ingevuld in te laten leveren bij de eigen leerkracht.  

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

akkoord. Uw kind brengt deze brief op woensdag 21 september mee. 

Heeft u nog vragen? Dan kunt u terecht bij Rudolf Buur of Jeanne Verstijnen. 

De vreedzame school: Mediëren op school 
 

Ouders en school zijn samen voortdurend bezig met opvoeden. We vinden het belangrijk dat er op onze school een sociaal en 

veilig klimaat is voor iedereen. Op school werken we met het programma Vreedzame school. Een belangrijk onderdeel van de 

Vreedzame school is conflicthantering. We leren kinderen hoe je op een goede manier met conflicten om kunt gaan en deze 

op kunt lossen. Een middel dat daarbij ondersteunend kan werken is het mediëren. Een mediator is een derde, neutrale partij 

die kan bemiddelen bij conflicten.  Dat is bij ons op school een leerling.  

 

Komende weken willen we weer starten om de kinderen uit groep 6, 7 en 8 die graag mediator blijven / willen worden hier-

over te informeren. Leerlingen die dat willen, mogen solliciteren. Daarna gaan we weer een aantal kinderen “opleiden” tot  

mediator. Zij gaan andere kinderen helpen bij het oplossen van een conflict als kinderen daar zelf niet in slagen.  

Natuurlijk is er altijd een leerkracht bij om het proces te volgen en als het nodig is te sturen. Op die manier worden kinderen 

medeverantwoordelijk gemaakt en zijn zij meer “eigenaar” van het sociaal veilige klimaat op school.  

Voorafgaand aan de training worden de betreffende ouders geïnformeerd en wordt er om toestemming gevraagd.  

Binnenkort ontvangt u hierover meer informatie. 

Voorbereiding Vormsel 

Beste leerling van groep 7/8, ouder(s)/verzorger(s),  

Na de zomervakantie beginnen we met de vormselvoorbereiding in de parochie. Dit geldt voor alle dorpen in onze parochie. (Casteren, 

Hapert, Hoogeloon, Netersel en Bladel). We nodigen je uit om samen met je ouder(s)/verzorger(s) te komen naar de informatieavond.  

Het Vormsel maakt het Doopsel en de Eerste Communie compleet. Jaarlijks doen tienduizenden jongeren over heel de wereld hun Vorm-

sel. Tijdens het Heilig Vormsel ontvang je de gave van de Heilige Geest, door een zalving op je voorhoofd. De Heilige Geest helpt om goe-

de keuzes in het leven te maken en maakt het mogelijk God beter te leren kennen.  

Meer weten? Kom dan naar de informatieavond op vrijdag 9 september om 19.00 uur in het zaaltje naast de kerk in Bladel 

(Sniederslaan 46). We zullen dan graag al jullie vragen beantwoorden. De eerste les begint een week later op vrijdag 16 september.  

Met vriendelijke groet, 

De vormselwerkgroep 

Wijziging datum informatieavond groep 7/8 
 

Om goed af te kunnen stemmen met het Pius X-College wordt de informatieavond een week verplaatst. 

De vindt nu plaats op donderdag 10 november. Verdere info volgt. 

http://www.bs-stlambertus.nl


Pelgrimeren groep 7/8 vrijdag 16 september 

Vrijdag 16 september gaat groep 7-8 op pelgrimstocht naar Vessem. Op vrijdag 9 september worden de kinderen hiervoor 

uitgenodigd door de coördinator. 

De volgende punten zijn van belang:  

• De route die we gaan lopen start ’s morgens op school en eindigt bij de Pelgrimshoeve Kafarnaüm in Vessem.  

• Draag gemakkelijke (wandel)schoenen en pas de kleding aan het seizoen aan.  

• Zorg voor een makkelijk draagbare rugzak met drinken, fruit, brood, eventueel een fotocamera en eventueel een steen  

       met opschrift. (Over die steen wordt uitleg gegeven bij de presentatie).  

• Neem geen mobieltjes en snoep mee.  

 

De leerlingen wandelen in de ochtenduren in groepjes naar Vessem o.l.v. een begeleider. Tijdens de wandeling komen  

verschillende onderwerpen aan de orde. Bijvoorbeeld over het verleden en de toekomstverwachtingen van de leerling.  

Het pelgrimeren is daarbij de leidraad. Onderweg stoppen we een paar keer en is er een fruitpauze. Aangekomen in Vessem 

worden we welkom geheten door de gastheer/gastvrouw van de Pelgrimshoeve, eten we ons brood (of wat daar nog van over 

is) op, zijn we even in de kunstkamer, kijken we een videofilm over het pelgrimeren in Spanje, wordt de hoeve bekeken en bij 

de Jacobushoeve zijn we in het stiltecentrum en leggen we het steentje bij de Cruz de Ferro.  

 

Kortom een volle een leuke dag. Om drie uur worden de leerlingen en de begeleiders door ouders/verzorgers per auto in 

Vessem opgehaald bij de Jacobushoeve of de Pelgrimshoeve Kafarnaüm. (afhankelijk van het programma) 

 

De klassenouders zullen u benaderen voor dit vervoer terug naar Casteren. 

Even voorstellen 

 

Mijn naam is Laura Gijbels en komend schooljaar zal ik op de dinsdag stage lopen in groep 6. Afgelopen schooljaar was ik al 

werkzaam als onderwijsassistent in de bovenbouwunit. Dit schooljaar zal ik nog steeds werkzaam zijn als onderwijsassistent op 

woensdag en vrijdag in de bovenbouwunit. Daarnaast volg ik dus nog de opleiding tot leerkracht basisonderwijs. 

Voor velen zal ik dan ook al een bekend gezicht zijn. 

In het kort een paar dingetjes over mij, ik ben 24 jaar oud en ik woon in Reusel en in mijn vrije tijd ben ik vaak op of rondom 

het korfbalveld te vinden bij KV Rosolo. Ik heb er in ieder geval al enorm veel zin in om er een leuk en leerzaam schooljaar van 

te maken! 

Groetjes, 

Juf Laura 

 

 

Beste ouders/verzorgers,  

Mijn naam is Feia Janse (24) en ik mag komend jaar stagelopen op deze mooie Sint Jansschool. Dit doe ik 

vanuit de Hogeschool de Kempel waar ik de verkorte deeltijdopleiding van de pabo volg. Dit is mijn laatste 

jaar en dat betekend dat ik al veel voor de klas ga staan. Ik zal maandagen, dinsdagen en woensdagen aanwe-

zig zijn. De eerste 2 maanden zal ik op dinsdag en woensdag in de kleutergroep van Ilse rondlopen. Op 

maandag sta ik die maanden in groep 3 (de middenbouwunit) van Angelique. Na deze 2 maanden zal ik ver-

volgens gedurende de rest van het schooljaar op maandag en dinsdag in de middenbouwunit stagelopen.  

 

Ik heb er ontzettend veel zin in. Ik kijk uit naar het creëren van leuke en leerzame lessen en de band die je daarmee met de 

kinderen ontwikkeld. Ik vind een goede band opbouwen met kinderen belangrijk en met ouders ook. Ik ben dus altijd in voor 

een praatje. 

Mocht je meer willen weten, dan kan je altijd contact met me opnemen.  

Wellicht tot ziens! 

Groetjes, 

Feia Janse 

 

Beste ouders,  

Mijn naam is Elze Tubée, ik ben 43 jaar en woon met mijn man en 2 dochters in Oostelbeers. Eerder ben ik Re-

tail Manager geweest bij Center Parcs maar inmiddels alweer geruime tijd Gastouder. Ik zit in mijn tweede jaar 

van de PABO, hogeschool de Kempel in Helmond en mag op donderdag en vrijdag stage lopen bij groep 5/6 bij 

juf Manon. Ik heb er super veel zin in.  

Groetjes Elze     



Toestemming voor het gebruikt van foto’s etc. 
Zoals jullie weten dienen we jaarlijks jullie toestemming te vragen voor het gebruik van foto’s en/of video’s waarop jullie kind 

te zien is. 

Het gaat hierbij om gebruik van de foto’s en/of video’s op de website, in de nieuwsbrief en in Social Schools. 

Uiteraard gaan we zo zorgvuldig mogelijk om met beeldmateriaal en worden er geen foto’s of video’s gebruikt waarvan wij 

redelijkerwijs kunnen begrijpen dat jullie of jullie kind publicatie daarvan niet op prijs zou stellen. 

 

Indien wij beeldmateriaal van uw zoon of dochter voor een ander doel willen gebruiken, bijvoorbeeld voor het samenstellen 

van promotiemateriaal, dan zullen wij hiervoor apart jullie toestemming vragen. 

 

Wanneer jullie geen bezwaar hebben tegen het gebruik van foto’s en video’s, dan geldt dit slechts voor het beeldmateriaal dat 

door of in opdracht van de Lambertusschool wordt gemaakt. Uiteraard kan het voorkomen dat ouders of leerlingen zelf foto’s 

maken op school of tijdens schoolactiviteiten. Wij als school hebben geen directe invloed op de manier waarop dergelijk 

beeldmateriaal wordt gebruikt. Hierbij willen wij jullie dan ook verzoeken om beeldmateriaal slechts te gebruiken wanneer 

jullie hiervoor toestemming hebben gekregen van de leerlingen of ouders die in het betreffende beeldmateriaal te zien zijn. 

Indien jullie zoon of dochter ook zelf een mening heeft over het gebruik van beeldmateriaal waarop hij/zij te zien is, willen we 

jullie vragen om de verzochte toestemming te bespreken met jullie zoon of dochter. 

Alle foto’s en video’s die gebruikt worden door onze school vallen onder het privacybeleid van onze organisatie Onderwijs-

stichting KempenKind dat jullie kunnen vinden op onze website www.kempenkind.nl. In het privacybeleid wordt uitgelegd op 

welke wijze wij met privacy- en persoonsgegevens binnen onze organisatie omgaan. 

Achteraf bezwaar tegen het gebruik van foto- en videomateriaal? Dan kun je deze toestemming altijd zonder opgave van rede-

nen intrekken. Uiteraard is het mogelijk om ons te verzoeken om een specifiek gebruikte foto of video van je kind niet meer 

te gebruiken in een nieuwsbrief of de schoolkrant dan wel om het beeldmateriaal te verwijderen. 

We willen iedereen vragen om via de app Social Schools /administratie' o.a. bovengenoemde beeldgebruikvoorkeuren op te 

geven voor jullie kinderen. Dit kan tot uiterlijk vrijdag 30 september, daarna wordt deze optie uitgezet. 

 

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

we deze delen met jullie via Social Schools 

NIEUWS VAN KIDSWORLD   
 

Beste ouders, 

Eindelijk was het zover. 

Na maanden voorbereiden en na een heerlijke vakantie was afgelopen maandag de eerste BSO middag op de  

St.-Jansschool een feit. Een klein groepje op de eerste dag na de vakantie maar zeker niet minder gezellig. 

Vandaag een grotere groep en vanuit ons vol enthousiasme. Het voelt voor ons fijn om in jullie school te zijn en we zijn dan 

ook hartelijk ontvangen door het team. Wij kijken uit naar een fijne samenwerking met jullie als ouders en met het team van 

de St.-Jansschool. 

 

Op dit moment bieden we opvang aan op maandag en donderdag maar bij voldoende aanmeldingen voor andere dagen, gaan 

we kijken naar de mogelijkheden voor uitbreiding van de opvangdagen. 

Mocht u ook uw kind(eren) bij ons willen plaatsen dan kunt u dit bij ons kenbaar maken door een inschrijfformulier in te vul-

len via de website van Kids world onder het kopje aanmelden. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

Petra Priem-Jansen 

Kinderopvang Kids World 

 
 
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 oplei-

ding 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 in groep 4 en 5. 

http://www.kempenkind.nl/


  Maandkalender september 2022 

zo 4  

ma 5 1e schooldag 

di 6  

wo 7  

do 8  

vr 9  

za 10  

zo 11  

ma 12  

di 13 Startgesprekken 

wo 14 Start uiteen boeken schoolbieb 

do 15 Startgesprekken 

vr 16 Pelgrimage groep 7/8  

za 17  

zo 18  

ma 19  

di 20 Prinsjesdag 

wo 21 Start aanmelden Leerlingenraad 

do 22 19.00 uur Informatieavond groep 3 

vr 23  

za 24 Casteren kermis 

zo 25 Casteren kermis 

ma 26 STUDIEDAG ALLE GROEPEN VRIJ 

di 27  

wo 28 Kinderpostzegelactie 

do 29 Schoolbel oktober 

Verkiezing Leerlingenraad  

vr 30  

za 28  

zo 29  

ma 30  

Wist u dat... 

• wij als team weer veel zin hebben in het nieuwe 

schooljaar? 

• wij het schooljaar gestart zijn onder het motto: 

“Samen springen we het nieuwe jaar in” ? 

• Mark Mans, Angelique Hubers en Nanette Kuijpers 

nieuw zijn gestart op school? 

• wij ze van harte  welkom heten en hopen dat ze het 

bij ons naar hun zin krijgen? 

• we volgende week woensdag starten met de uitleen 

van boeken?  

• de kinderen dan een stevige tas mee mogen brengen 

om de boeken in te vervoeren? 

• we Alexandra vd Wijngaard van harte welkom heten 

als nieuw lid van de Schoolraad en we haar veel  

succes toewensen? 

• Narris en Ingrid Gijsbers zich hebben aangemeld als 

klassenouder en wij daar erg blij mee zijn? 

 

Beste ouders en verzorgers van kinderen op de Kempische basis-

scholen,   

Click Sport gaat weer van start. Dit is een naschools sportaanbod 

voor alle basisschoolkinderen uit de Kempen. Click Sport wordt 

aangeboden door alle gymmeesters en gymjuffen die óók de gym-

lessen op de basisscholen uit de Kempen verzorgen. Click Sport is 

bedoeld om kennis te maken met zoveel mogelijk verschillende 

sporten binnen onze regio. Er is dan ook een grote samenwerking 

met de lokale sportverenigingen en sportaanbieders uit de regio 

wat zorgt voor een divers aanbod. Hierdoor hopen we dat elk kind 

de juiste keuze kan maken voor een sport om deze bij een vereni-

ging verder te beoefenen. Plezier, samen sporten en bewegen staat 

voorop!  

Vier keer per jaar biedt Click Sport in een periode van 6 weken 

Click Sport aan spéciaal voor de groepen 1 t/m 8!   

Zowel op maandag, dinsdag en donderdag wordt Click Sport 

(groepen 3 t/m 8) én Kleuter Click (groepen 1 & 2) aangeboden. 

Dit zal plaatsvinden in 3 gemeentes; Eersel, Bladel en Reusel- de 

Mierden. Kinderen mogen deelnemen in alle 3 de gemeentes.  

Bij Kleuter Click is er een maximale beschikbare van25 kinderen 

per pakket. Bij Click Sport is dit een maximum van 35 kinderen per 

pakket. Zorg dat u er snel bij bent.  

In de digitale Clickkalender staan alle pakketten van Click Sport en 

Kleuter Click beschreven. Voor de specifieke inhoud zie de Click-

kalender en/of onze website www.clicksport.nl.  

Bent u en uw kind na het lezen van deze brief en de digitale Click-

kalender enthousiast geworden om deel te nemen, dan kunt u uw 

kind inschrijven via de website www.clicksport.nl op woensdag 14-

09-2022 vanaf 13.00 uur.  

U kunt op onze Instagram of facebookpagina (clicksport_kempen 

of @clicksportdekempen) foto’s en filmpjes bekijken van voorgaan-

de perioden Click Sport. (Vergeet niet te volgen en liken)! 

Mocht u na het lezen van deze brief nog vragen hebben, dan kunt u 

contact opnemen met:  

Maud Wijnands, maudwijnands@kempenkind.nl of 0620522290.  

http://www.clicksport.nl
http://www.clicksport.nl
mailto:maudwijnands@kempenkind.nl



