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Beste ouders, 

 

Vorige week donderdag was onze visie-ouderavond. Een aantal ouders is met elkaar in gesprek gegaan over het onderwijs en de 

waarden en normen die wij op school hanteren. Zij hebben daarbij aangegeven hoe zij het onderwijs op onze school de komende 

jaren graag zien (zie de bijlage). De input die wij hebben gekregen gaan wij binnen ons team bespreken. Wij zullen samen nagaan  

welke punten wij willen opnemen in ons nieuwe schoolplan. Het streven is om dit plan in mei gereed te hebben. Het  schoolplan 

2023-2027 zal de komende maanden tijdens de vergaderingen van de medezeggenschapsraad (MR) aan de orde komen.  

Wij willen graag alle ouders die aanwezig waren tijdens de visie-ouderavond bedanken voor hun waardevolle bijdrage aan het vorm-

geven van ons onderwijs!  

 

Met vriendelijke groet, 

namens het team, 

 

Rudolf Buur 

 

Toetsen  

Op dit moment zijn de kinderen en leerkrachten druk bezig met het maken van de CITO toetsen in de groepen 3 

tm 8. Ze maken toetsen voor begrijpend lezen, rekenen, spelling en woordenschat. Met de DMT en de AVI toets 

wordt bekeken hoe het met de technische leesvaardigheid staat. De kinderen van groep ½ maken geen CITO 

toets, omdat die landelijk is afgeschaft.  

De toetsen worden door de leerkrachten nagekeken. Daarna bekijken ze wat er goed gaat en wat ze nog (extra) moeten oefenen 

met jullie kind en met de hele groep. Er wordt ook een analyse gemaakt op schoolniveau. Welke vakken gaan goed? Waar kunnen 

we nog dingen verbeteren?  

Waarom nemen we de CITO toetsen eigenlijk af? De methodes hebben toch ook toetsen? Dat klopt. De methode-toetsen zijn 

bedoeld als controlemiddel om te bekijken of de leerstof die aangeboden is in een kortere periode voldoende beheerst wordt. Met 

de CITO toetsen kunnen we dat over een langere periode bekijken. Verder kunnen we met de CITO toetsen bekijken hoe onze 

kinderen scoren ten opzichte van andere kinderen in heel Nederland. Doordat de uitkomsten van de CITO toetsen omgezet wor-

den in vaardigheidsscores is het mogelijk om te bekijken waar jullie kind zich in zijn of haar ontwikkeling bevindt. We kunnen onder 

andere met de uitslagen van de CITO het onderwijs zo optimaal mogelijk aanpassen aan de mogelijkheden en behoeften van jullie 

kinderen en onze leerlingen.  

Joslyn Wuisman              

IB 



  Maandkalender februari 2023 

wo 1  

do 2 GROEP 1 VRIJ 

 

vr 3  

za 4  

zo 5  

ma 6 BMT studiedag 

Adviesgesprekken groep 8 

di 7  

wo 8  

do 9 Studiedag ALLE GROEPEN VRIJ! 

Adviesgesprekken groep 8 

vr 10  

za 11  

zo 12  

ma 13 MR vergadering 

gr 1 t/m 4 bezoek carnavalswagens  

di 14 09.00-11.00 Marieke Lavrijsen CJG aanwezig 

Gemeentelijke Voorleeswedstrijd Bladel  

wo 15 Rapport 1 en portfolio gr 1 en 2 

Inschrijven oudergesprekken vanaf 20.30 

uur  

do 16 GROEP 1/2 VRIJ 

vr 17 Groep 1/2 naar school 

Carnavalsviering  

za 18  

zo 19  

   

   

   

za 25  

zo 26  

ma 27  

di 28 09.00-11.00 Marieke Lavrijsen CJG aanwezig 

Oudergesprekken gr 1 t/m 6 

Prognosegesprekken gr 7 

wo 1  

do 2 Oudergesprekken gr 1 t/m 6 

Prognosegesprekken gr 7 

Rapport en portfolio 

De kinderen van groep 3 t/m 8 brengen op woensdag 15  

februari het eerste rapport mee en de kleuters hun portfolio. 

 

Bij het rapport zal een bege-

leidend schrijven zitten van 

onze intern begeleider.  

 

Uitnodiging oudergesprekken  

groep 1 t/m 7 

Graag willen wij alle ouders en verzorgers uitnodigen voor de ou-

dergesprekken. Voor deze gesprekken zijn oorspronkelijk twee 

avonden gereserveerd, namelijk dinsdag 28 februari en donder-

dag 2 maart.  

Naar alle waarschijnlijkheid zullen de gesprekken digitaal (via 

Teams) plaatsvinden en zullen ze over meerdere dagen verspreid 

gaan worden. 

 

De gesprekken van groep 1 t/m 6 duren ongeveer 10 minuten. 

Mocht deze tijd niet voldoende blijken te zijn dan wordt er een 

vervolgafspraak gemaakt. 

 

De gesprekken voor groep 7 zijn prognosegesprekken en duren 

ongeveer 25 minuten, hierbij zijn de kinderen van groep 7 aanwezig. 

 

De definitieve adviesgesprekken voor groep 8 vinden plaats op 

maandag 6 en donderdag 9 februari. Hiervoor kan ingeschre-

ven worden via Social Schools. 

 

Jullie horen nog via Social Schools wanneer de inschrijvingen  

geopend worden.  

Groep 1 t/m 4 bezoek bouwschuur 

 
Als afsluiting van ons thema "bouwen" gaan we op maandag-

middag 13 februari op bezoek bij de bouwschuur van een 

carnavalsgroep in Casteren. De kinderen mogen daar een 

kijkje nemen in de bouwschuur en de carnavalswagen bewon-

deren die ze aan het bouwen zijn.  

 

We zijn hiervoor nog op zoek naar ouders die mee willen 

gaan. Inschrijven kan via de agenda in Social Schools.  



 

Wist u dat? 

 
 

• Elze Kool, de stagiaire van groep 6, vanaf  6 

februari haar stage gaat vervolgen op de  

Lambertusschool? 

• wij haar bedanken voor haar inzet en be-

trokkenheid en haar veel succes toewensen 

met het vervolg van haar opleiding en sta-

ge? 

Carnaval 
Op vrijdag 17 februari is het weer carnaval op school en zal ook de kinderop-

tocht weer door Casteren trekken.  

  

De kinderen van groep 1-2 worden op deze vrijdag ook op school 

verwacht! ZIJ ZIJN DAAROM VRIJ OP DONDERDAG 16 FEBR. 

  

Alle leerlingen lunchen op school en moeten zelf een lunchpakketje (met drin-

ken) meebrengen!  

  

Het wordt een leuke dag en daarom de volgende aandachtspunten:  

10.00 uur: Alle kinderen worden in de eigen klas verwacht  

10.15 uur: Alle kinderen, groep 1 t/m 8, stellen zich op bij het pleintje voor       

                  den Bels  

10.30 uur: Start van de optocht.  

na de optocht: Alle kinderen gaan direct naar binnen.  

14:15 uur: Zijn alle kinderen vrij van school en kunnen de ouders ze buiten  

                 opvangen.  

  

Route optocht:  
Den Bels- Zandstraat-Kranenberg- Willibrordusstraat-Kerkstraat.  

Weer eindigen bij Den Bels.  

Het wordt een carnavalsoptocht waar alle kinderen van de St.-Jansschool aan 

deelnemen. Ieder jaar weer is het een fantastische optocht waar kinderen al-

leen, of in een groep aan meedoen! Er wordt veel energie gestoken in de di-

verse creaties. Wij waarderen het enorm dat kinderen en ouders daar zo ac-

tief mee bezig zijn. Ouders mogen geen actieve rol in de optocht hebben, 

maar zijn natuurlijk wel van harte welkom als toeschouwer, begeleider en/of 

wagenduwer.  

  

Graag de jassen van de kinderen op school houden i.v.m. het buiten-

spelen na de lunch.  

  

Op school worden de nummers voor de optocht uitgereikt door iemand van 

de carnavalscommissie. Na de optocht worden deze nummers bij de ingang 

van de school weer ingeleverd.  

 

Direct na de optocht zal in de gymzaal het carnavalsbal losbarsten.  

De volgende onderdelen komen daarbij aan bod: een welkom aan de prinsen 

en hun gevolg en de sleuteloverhandiging van de school, een lunch in de eigen 

klas, het Bollemeppersgat waarbij Prins Bart dun Twidde en Prins Schrijntje 

dun Twidde het tegen elkaar op zullen gaan nemen, de prijsuitreiking van de 

optocht, dansjes van de verschillende groepen en een slotwoordje van de bei-

de prinsen. De ouders van de kinderen zijn hierbij niet aanwezig.  

 

Het programma eindigt om 14.15 uur.   

 

Schoolbreed thema van Blink 

Van maandag 27 februari t/m vrijdag 14 april werken we met de hele school aan een thema van Blink.  

Groep 1 t/m 4 heeft het thema: Slimme uitvinders. Groep 5 t/m 8 het thema: Smart life.  

We zullen vooral op de middagen hiermee aan de slag gaan en werken dan groep overstijgend. 

Tussentijds zullen we jullie via Social Schools op de hoogte houden over de voortgang van het project. 

Op donderdag 13 april is de open avond van de school. U kunt dan met eigen ogen zien wat we zoal gedaan hebben. 



Aanmelden VO 

 

In de week van 6 t/m 10 maart kunnen de ouders van leerlingen van groep 8 hun kinderen aanmelden op het Pius X. 

De link is t.z.t. op hun website te vinden en zal in de week voor de aanmeldingen met de basisscholen gedeeld worden. De link kan 

pas gebruikt worden vanaf vrijdagavond 3 maart 18.00 uur t/m vrijdagavond 10 maart 18.00 uur. Ouders vullen dit digitale formulier 

in en versturen dit zelf naar het Pius X. 

Daarnaast is er voor ouders en leerlingen ook de mogelijkheid voor een persoonlijke intake op dinsdag 7 en donderdag 9 maart 

van 18.00 tot 20.00 uur. (Let op dit is een andere datum dan die op de eerder verstrekte tijdlijn vermeld stond)  

In de weken daarna worden de aanmeldingen en Onderwijskundige rapporten bekeken en wordt bepaald op welke afdeling de leer-

lingen geplaatst worden. 

Vanaf woensdag 19 april worden de definitieve aanname- en plaatsingsbrief verstuurd naar de ouders. Tevens ontvangen de toe-

komstige brugklassers dan een uitnodiging voor de introductiedag  

Kids World 

 

Nadat we het jaar op een gezellige wijze hebben afgesloten zijn we vol enthousiasme 

gestart aan het nieuwe jaar. 

Een jaar waarin we hopen op een eigen ruimte om zo nog meer een eigen plek voor de 

kinderen te kunnen creëren. 

Voor dit jaar staat gezelligheid, activiteiten die aansluiten bij de wensen van de kinderen 

en samen ontdekken voorop. 

Hoe we hier steeds invulling aan gaan geven, gaan jullie in de volgende edities van "de 

Schoolbel" zeker lezen. 

 

Afgelopen week hebben we aangesloten bij het thema bouwen, wat speelt bij de onder-

bouw. 

Ook de oudste onder ons hebben prachtige creaties gebouwd met koffiebekers. 

Een eenvoudige activiteit maar de kinderen hebben er enorm veel plezier aan beleefd.  

 

 

 

Gemeentelijke voorleeswedstrijd op 7 februari    
 

Op 14 februari  vindt de gemeentelijke voorleeswedstrijd plaats in het ‘Hart van Hapert’. Alle school-

kampioenen van de gemeente Bladel zullen daarbij vertegenwoordigd zijn.  

 

Onze kampioen is Sanne van Dal en zij mag onze school dit jaar gaan vertegenwoordigen.  

Wij mogen dit jaar gelukkig weer mee om haar fysiek aan te moedigen.  

 

Wij wensen Sanne  namens alle kinderen en leerkrachten alvast heel veel succes en plezier toe! 



Even voorstellen; nieuwe jeugdcoaches 

 

 

Mijn naam is Sverre Blanken, ik ben 25 jaar oud en ik woon in Tilburg. Ik ben sinds een paar 

maanden Jeugdcoach voor de omgeving Bladel, Reusel-De Mierden & Bergeijk. Ik ben een heel 

creatief persoon en ben in mijn vrij tijd dan ook heel gepassioneerd bezig met mijn muziek.  

Verder heb ik liefde voor koken en sta ik dus graag in de keuken. Afgestudeerd als sociaal wer-

ker in 2019, is het nu tijd voor mij om het werkveld in te springen.  

 

Ik ben bereikbaar via: 

M. 06 26 510 406 

sverreblanken@cordaadwelzijn.nl  

 

Sverre Blanken 

Jeugdcoach Bladel/Reusel-De Mierden & Bergeijk 
  

  

 

 

Hoi iedereen,  

 

 

Mijn naam is Anouk Verbeek en ik ben sinds kort jeugdcoach in de gemeenten Reusel- de 

Mierden, en Bladel. Ik ben geboren in Veldhoven, waar ik ook woon met mijn vriend, en 

mijn grootste hobby's zijn voetballen en reizen. In 2019 ben ik afgestudeerd van de opleiding 

Sociologie aan de UvT en heb een thuisstudie Social Work afgerond.  

 

Ik kwam er gaandeweg mijn studie en werkervaring achter dat ik een grote passie heb om 

op kleine en grote schaal op te komen voor het belang van jongeren en daar is in deze nieu-

we functie een mooie uitdaging voor mij.  

 

Ons doel voor de basisscholen is om door middel van aanwezigheid bij voorlichtingen en 

eventueel activiteiten, een vertrouwd gezicht te worden, zodat de leerlingen bij de overgang 

naar de middelbare school weten dat ze bij ons terecht kunnen wanneer er iets speelt. 

Daarnaast hoop ik met mijn collega Sverre mooie projecten op te zetten, en uiteindelijk 

jeugdcentra te realiseren waar jongeren zich welkom en vertrouwd voelen om aan te sluiten 

voor activiteiten, of om zomaar een praatje te maken. 

 

 

Ik ben bereikbaar via : 

06 57 48 67 44 

anoukverbeek@cordaadwelzijn.nl  

Anouk Verbeek 

Jeugdcoach Reusel – de Mierden / Bladel   
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