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Beste ouders, 

Ter voorbereiding op het maken van het nieuwe schoolplan is voor de kerstvakantie een oudervragenlijst uitgezet. Hieronder tref-

fen jullie de resultaten aan van deze vragenlijst. De norm voor alle beoordeelde onderdelen was 3.  

Wij zijn als team erg blij met de behaalde scores. De actiepunten nemen wij op in ons nieuwe schoolplan.  

De ouders die de oudervragenlijst hebben ingevuld, willen we hierbij hartelijk bedanken! 

 

Rudolf Buur 



 

Schoolbreed thema van Blink  

Tot en met 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.  

Tijdens de Open Avond op donderdag 13 april kunnen jullie zien wat we zoal gedaan hebben.  

Prikkelverwerking  

 
Steeds vaker hoor je dat kinderen naar een ergotherapeut gaan voor hun prikkelverwerking. Wat is 

dat eigenlijk “prikkelverwerking”? Bij sensorische informatieverwerking worden prikkels die je via je 

lichaam binnen krijgt verwerkt in je hersenen. Deze prikkels komen binnen via je zintuigen. Prikkels 

van buiten je lichaam komen binnen via geur, smaak, tast, je ogen en oren. Maar er komen ook prik-

kels die je hersenen verwerken van binnenin je lichaam, denk hierbij aan het evenwichtsgevoel en het gevoel dat je spieren en ge-

wrichten geven. Het waarnemen, verwerken en reageren op deze prikkels doen we de hele dag. Dit zorgt ervoor dat we op be-

langrijke prikkels reageren, zoals een volle blaas, en minder belangrijke prikkels kunnen laten, zoals de radio op de achtergrond. 

Hierdoor kunnen we goed reageren op onze omgeving. 

Wanneer je problemen ervaart met het verwerken van prikkels, kunnen je hersenen de informatie die deze prikkels geven minder 

goed ordenen. Je hersenen raken minder georganiseerd. 

 

Hoe iemand reageert op een sensorisch informatieverwerkingsprobleem is bij iedereen anders, mede omdat de verschillende  

zintuigen ook weer bij iedereen anders werken. 

Kinderen en/of volwassenen worden door bepaalde zintuiglijke prikkels opvallend druk of reageren fel en emotioneel op prikkels 

die wij nauwelijks waarnemen. Ook het tegenovergestelde is mogelijk. Mensen voelen prikkels nauwelijks en hebben in vergelijking 

met anderen meer prikkels nodig om adequaat te kunnen reageren en functioneren. Voorbeelden zijn; schrikken van geluiden of 

bepaalde geluiden niet kunnen verdragen, veel moeite hebben om je concentreren wanneer de radio aanstaat, niet tegen fel licht 

kunnen of bepaalde smaken of structuren niet kunnen verdragen of er juist een sterke behoefte aan hebben. Maar ook niet of nau-

welijks reageren wanneer je naam wordt geroepen, steeds iets te moeten aanraken of constant in beweging zijn. 

 

Kortgezegd hebben mensen met een sensorische informatieverwerkingsprobleem zintuigen die niet goed samenwerken. Dat heeft 

invloed op het gedrag van een persoon. Anderen kunnen dat gedrag misschien als vreemd, of onaangepast ervaren. Maar in werke-

lijkheid krijgt die persoon informatie over de wereld anders binnen. 

Wanneer de zintuigelijke prikkelverwerking of juist prikkelbehoefte niet goed wordt begrepen en er niet naar gehandeld wordt om 

de prikkelverwerking op een betere manier te laten verlopen, laten we kansen liggen die kinderen en volwassenen kunnen helpen 

in hun reacties en gedrag. Wil je meer weten over prikkelverwerking? Op het Internet is heel veel informatie hierover te vinden.  

 

Joslyn Wuisman 

Fruit eten voortaan in de klas 
 

Mede na bespreking in de MR gaan we voortaan voor extra eet/drinktijd zorgen 

voor alle kinderen. Om te voorkomen dat leerlingen in de ochtendpauze hun 

fruit/drinken niet op hebben, wordt er in alle klassen net vóór of na de speel-

pauze gelegenheid geboden om het meegebrachte fruit op te eten. Deze tijd zal 

wel effectief als lestijd worden besteed. Je kunt hierbij denken aan stillezen, 

voorlezen, het bekijken van een filmpje wat bij een methode hoort, etc.  

 

Ook het veiligheidsaspect heeft bij deze wijziging ook een rol gespeeld: als leer-

lingen met hun mond vol buiten fruit aan het spelen zijn kan dit gevaarlijke situa-

ties opleveren.  

 



Dansvoorstelling MANKIND  

donderdag 16 maart groep 5/6 
 

Op donderdag 16 maart gaat groep 5/6 naar dansvoorstelling Mankind uitgevoerd door gezelschap de Stilte.  

De voorstelling wordt van 11.00 tot 12.00 uur gespeeld in de Kattendans in Bergeijk.  

We gaan hier met auto’s naar toe. De klassenouders zullen jullie via Social Schools om hulp bij het vervoer vragen. 

 

 

De dansvoorstelling die we gaan bekijken is een voorstelling zonder woorden. Het verhaal wordt dansend uitgebeeld.  

 

 

Een kleine impressie van de inhoud: 

 

De mensheid is in de Engelse taal een mooi samengesteld woord, MANKIND. Man en kind tegelijk, nooit vol-

wassen, in de groei, onderweg. De evolutie heeft ons gebracht waar we nu zijn. We denken te weten wie we 

zijn. We denken te weten waar we vandaan komen.  

 

Maar waar gaan we naartoe? Op zoek naar dat antwoord kunnen we de boeken openslaan. En dan? 

 

We bouwen en breken, klimmen en dalen, maken ruimte voor onszelf en voor anderen. Met vallen en opstaan 

gaan we vooruit, van generatie op generatie. Zonder te weten waar het eindigt. 

Dansvoorstelling De Troostprijs maandag 6 maart groep 7/8 

Op maandag 6 maart gaat groep 7/8 naar dansvoorstelling De Troostprijs uitgevoerd door dansgezelschap de Stilte. Het vervoer 

per bus naar het Parktheater in Eindhoven is geregeld. Om 12.40 uur stappen we op aan de Kerkstraat. 

 

Belangrijk:  De voorstelling duurt van 13.30 tot 14.30 uur. Dat betekent dat de kinderen een uurtje later uit school zijn. 

De dansvoorstelling die we gaan bekijken is een voorstelling zonder woorden. Het verhaal wordt dansend uitgebeeld.  

 

Een kleine impressie van de inhoud: 

Als we kijken naar de sterren aan de hemel, zijn mensen klein en onbelangrijk. Dat kan niet! Dus maken we van onszelf sterren. We houden 

toespraken, we maken erepodia. We slaan elkaar op de schouders en belonen elkaar met prijzen. We benoemen onszelf tot winnaars. We 

delen lintjes uit, medailles, bekers. We bouwen prijzenkasten tot aan het plafond onder het motto ‘The sky is the limit’. En toch…. En toch 

zijn en blijven we nietige wezens in een overweldigend universum.  

Elke prijs is een troostprijs. 

Humor en relativeringsvermogen maken van De Troostprijs een ode aan de menselijke maat. De kleinste mens ooit was 54 centimeter, de 

langste mens 2 meter 72. Van de maan af gezien even lang. 



Opschoondag woensdag 15 maart  

 

Op zaterdag 18 maart wordt de Landelijke Opschoondag gehouden. Het meedoen hieraan is op de St.-Jansschool een goede ge-

woonte geworden, om op die manier bij te dragen aan een schone leefomgeving en om de kinderen een stukje bewustwording mee 

te geven. Voor ons is de Opschoondag gepland op woensdag 15 maart. 

De kinderen van groep 7-8 zullen gaan opschonen onder leiding van de Buurtpreventie, Klussendienst en Gladheidbestrijding. Dit 

wordt aangestuurd door Harrie Swaanen. Vanuit de gemeente wordt gezorgd voor voldoende knijpers, vuilniszakken en hand-

schoenen. Ook draagt zij zorg voor het ophalen van het bijeengebrachte afval.  

 

Om bij alle kinderen de bewustwording omtrent een schone leefomgeving tot stand te brengen, gaan we ook met de groepen 1 t/m 

5 aansluiten bij deze actie. Zij zullen ’s middags in de buurt van de school en de speelterreinen in Casteren gaan opruimen.  

Groep 6 gaat op deze dag bomen planten. 

 

Een aantal wethouders van de gemeente Bladel zal bij de start van de Opschoondag aanwezig zijn. Deze wethou-

ders zullen ook daadwerkelijk een handje helpen! Hierbij wordt ook het ED uitgenodigd. 

 

Uiteraard hebben we hier wel voldoende begeleiders voor nodig, via de klassenouders zal hier hulp voor worden gevraagd.  

 

Samen zorgen we voor een schoon Casteren!  

 

Boomfeestdag woensdag 15 maart groep 6 

Op woensdag 15 maart wordt de Nationale Boomfeestdag georganiseerd in heel Neder-

land. Net als afgelopen jaren sluit de gemeente Bladel hierbij aan en doen wij daar met 

groep 6 aan mee. 

De locatie waar dit jaar aangeplant gaat worden is de Westelbeersedijk in Casteren waar we om 10.00 uur worden verwacht. Net 

als vorig jaar zullen mensen van Kempenplus de kinderen begeleiden met het planten van de bomen. 

Om vieze/natte schoenen te voorkomen is het handig als de kinderen deze ochtend een paar laarzen bij zich hebben. We zijn ook 

op zoek naar een aantal scheppen die we kunnen lenen voor tijdens het planten (graag voorzien van naam). Deze scheppen graag 

op maandag of dinsdag meegeven. 

 

Via Social Schools zal, indien nodig, een ouder gevraagd worden om de scheppen naar de locatie te brengen en/of 

om mee te fietsen. 

Talentontwikkeling op onze scholen 

In de visie van de JaLa scholen staat dat we op een uitdagende manier willen aansluiten bij de onderwijsbehoeften van onze kin-

deren. Daarbij streven we een brede ontwikkeling na. In dit kader doen we mee aan verschillende wedstrijden en toernooien. 

 

In november deden verschillende plusleerlingen mee aan de schoolronde van de Bever-wedstrijd. Dit zijn speelse vragen waar-

bij logisch en analytisch denken getest wordt. Hugo uit groep 8 van de Lambertusschool haalde hierop 172 van de 180 punten en is 

uitgenodigd voor de landelijke finale op zaterdag 18 maart. Wij wensen hem heel veel plezier en succes! 

 

Vorige week deden in Casteren alle leerlingen mee aan de voorronde van de Kangoeroe-wedstrijd. In Netersel werden leer-

lingen geselecteerd op basis van de rekenresultaten. In beide gevallen werden een aantal individuele leerlingen en tweetallen opge-

geven voor de school-editie van deze internationale wiskundewedstrijd die dit jaar op donderdag 16 maart onder schooltijd en op 

school plaats vindt. Leerlingen die meedoen zijn hier zelf al over geïnformeerd. We zijn heel benieuwd hoe deze leerlingen het er 

van af gaan brengen. 

 

Tot slot doen beide scholen mee aan het Kempenkind schaaktoernooi. Dit vindt plaats op 23 mei 2023. Ter voorberei-

ding krijgen kinderen die zich hiervoor opgegeven hebben op school een aantal schaaklessen van instructeurs van de schaakvereni-

ging in Bladel. Aan het eind van deze lessenserie houden we een schooltoernooi en bepalen we welke leerlingen ons gaan vertegen-

woordigen op het schaaktoernooi tegenover de andere scholen van Kempenkind. 

 

Manon Overbeeke 



  Maandkalender maart 2023 

do 2 Oudergesprekken gr 1 t/m 7 

vr 3  

za 4  

zo 5  

ma 6 GROEP 1 VRIJ 

gr 7/8 Dansvoorstelling “De Troostprijs”  

20.00 uur OC vergadering 

di 7  

wo 8 Workshop gr 5/6 en 7/8 op school  

Start typecursus  (op de Lambertusschool)  

do 9  

vr 10  

za 11  

zo 12  

ma 13 12.15-14.15 CJG Marieke Lavrijsen aanwezig 

di 14 Kempenkind on Tour 

wo 15 Typeles 2 

Opschoondag groep 1 t/m 5, 7 en 8  

Boomfeestdag groep 6  

do 16 Kangoeroewedstrijd 

gr 5/6 Dansvoorstelling “Mankind” 

vr 17  

za 18 Landelijke Opschoondag 

zo 19  

ma 20  

di 21  

wo 22 Typeles 3 

do 23  

vr 24  

za 25  

zo 26 14.00 uur MOC concert in Den Aord 

ma 27  

di 28  

wo 29 Typeles 4 

do 30 GROEP 1 VRIJ 

vr 31  

Wist u dat?  
 

• Tijsje Teurlings, Maeson Wils en Lotte Liebregts deze   

maand starten in de kleutergroep? 

• wij hen en hun ouders veel plezier wensen op onze 

school? 

 

Even voorstellen 

 
Ik ben Karolien Hessels, getrouwd met  

Willem, mama van Pim (5) en Kaat (3) en 

woonachtig in Netersel.  

 

Ik werk inmiddels ruim tien jaar in het onderwijs. Eerst als ortho-

pedagoog, maar uiteindelijk voel ik me ín de klas het beste op 

mijn plek. Lekker met de leerlingen zelf aan de slag, samen nieu-

we dingen ontdekken en van elkaar leren. Per 1 maart ga ik aan 

de slag als vervanging voor juf Mireille in de bovenbouwunit. 

Een leuke uitdaging. Je zult me daar vinden op dinsdag en  

woensdag. Dus tot snel!   

 

Gezond Trakteren     (uit de nieuwsbrief EU-

schoolfruit) 
 

Wist u dat een kind op school 30 tot 40 keer per jaar een 

traktatie krijgt? Dat mag ook, want jarig zijn is feest!    

Wel willen wij jullie uitdrukkelijk vragen om de trak-

taties klein te houden!  

Gelukkig zijn er veel leuke manieren om traktaties niet alleen 

lekker maar ook gezond te maken!  

 

Algemene traktatietips   

●  Groente en fruit in een leuk jasje. 

●  Kleine porties, zoals een rozijndoosje, een handje naturel  

    popcorn, soepstengel, peperkoek, of een mini eierkoek. 

 

Voor meer tips over gezond trakteren, kijk ook eens op de 

volgende website:    

http://www.gezondtrakteren.nl/recept/category/traktaties-

met-fruit/ 

 

 



Open avond en aanmelden nieuwe leerlingen donderdag 13 april 

 
Tijdens de Open avond op donderdag 13 april van 18.00 tot 19.30 uur zijn alle kinderen,  

ouders, broers, zussen, familieleden en overige belangstellenden van harte welkom op onze school.  

 

Samen met Nummereen en KidsWorld willen we jullie graag laten zien waar we in de verschillende 

groepen, bij de peuters en bij de BSO mee bezig zijn. 

Noteer deze datum alvast in je agenda! 

 

Aanmelden nieuwe leerlingen  

Tijdens de Open avond op donderdag 13 april, is er gelegenheid om kinderen aan te melden voor het 

schooljaar 2023-2024. Alle kinderen die vóór 1 oktober 2024 vier jaar worden komen hiervoor in aan-

merking. 

Voor de inschrijving kunnen jullie tijdens deze avond terecht bij juf Ilse, de leerkracht van groep 1-2. 

Nieuws van KidsWorld   

 

 
Wat een mooi weer was het begin februari en wat was het fijn om dan buiten te spelen op het schoolplein, in de speeltuintjes in 

de buurt en gewoon even een gezellig stukje te wandelen met de kinderen. Het viel alle kinderen op dat het al langer licht werd. 

We hebben de middagen weer leuke knutselactiviteiten gehad, zijn in de gymzaal geweest, hebben cakejes versierd, kralen ge-

verfd/gekleurd en nog veel meer. 

Na overleg met Nummereen mogen we in de middagen gebruik gaan maken van de ruimte voorin het schoolge-

bouw. Heel fijn om, zeker voor de jongste onder ons, een eigen plekje te hebben. Wij kijken er naar uit. 

MOC lessen op school en proeflessen vanuit de Muziekvereniging van Casteren 

 

De kinderen uit groep 5 en 6 zijn inmiddels gestart met de MOC-lessen (Muziek Opleiding Casteren). Vanuit de Muziekvereniging 

van Casteren worden enkele muzieklessen op school (onder schooltijd) gegeven door Marcel Verbruggen, muziekdocent bij de 

Muziekvereniging. De eerste 2 lessen zijn inmiddels geweest en zijn gebruikt worden om de kinderen kennis te laten maken met de 

verschillende muziekinstrumenten (koperen en houten blaasinstrumenten en slagwerk instrumenten). De kinderen hebben uitleg 

over de instrumenten gekregen, de verschillende instrumenten gehoord en het leukste was natuurlijk het zelf uitproberen van de 

instrumenten. De kinderen die verder kennis willen maken met een bepaald muziekinstrument hebben zich op kunnen geven voor 

proeflessen.  

Na de carnavalsvakantie zullen nog 4 MOC-lessen op school volgen voor groep 5 en 6 waarin 

de kinderen verder aan de gang gaan met muziek en liedjes. Na afloop van de verschillende 

muzieklessen zal ter afsluiting in samenwerking met de Muziekvereniging van Casteren een 

MOC-concert gegeven worden op zondag 26 maart om 14.00 uur in gemeenschapshuis 

Den Aord. Uiteraard hebben de kinderen van groep 5 en 6 bij het MOC-concert een belang-

rijke rol en zullen zij laten horen en zien wat zij in de  

muzieklessen en eventuele proeflessen geleerd hebben. We hopen dat de kinderen veel ple-

zier zullen ervaren in het bezig zijn met muziek en dat zij een muzikaal en feestelijk optreden 

kunnen geven.  

 

Tevens hopen we dat er veel ouders, broers, zussen, opa’s en oma’s en andere familie, vrienden of belangstellen-

den komen luisteren. 



Vakantierooster  2023-2024  

herfstvakantie  

kerstvakantie  

voorjaarsvakantie   

2e Paasdag 

meivakantie  

hemelvaart  

2e pinksterdag  

zomervakantie  

16 t/m 20 oktober 

25 december t/m 5 januari 

12 t/m 16 februari 

ma 1 april 

22 april t/m 3 mei 

9 en 10 mei 

20 mei 

8 juli t/m 16 augustus 

 

 

 

 

 

 

Hiernaast vinden jullie het vakantierooster voor schooljaar 2023-2024 

zodat jullie hier bij het plannen van de vakantie rekening mee kunnen  

houden. 

 

Studiedagen en studiemiddagen zijn nog niet vastgelegd.  

 

Leerplicht 

Als bijlage treft u de informatiefolder m.b.t. de leerplicht aan. Deze folder is ook op de schoolsite terug te vinden.  

U wordt dringend verzocht om deze folder goed door te lezen.  

 

Op school zijn twee verschillende formulieren voor het aanvragen van verlof verkrijgbaar: 

1. Een formulier voor het aanvragen van vrijstelling van schoolbezoek wegens gewichtige  

omstandigheden. 

2. Een formulier voor het aanvragen van vakantieverlof buiten de schoolvakantie. 

 

Vakantieverlof buiten de schoolvakantie wordt slechts in zéér uitzonderlijke situaties toegekend.  

Zoals u in de informatiefolder kunt lezen, moeten ouders voor het toekennen van dit soort verlof aantonen,  

dat vakantie in de schoolvakanties tot onoverkomelijke bedrijfseconomische problemen leidt.  

Voor dit soort verlof vindt er altijd overleg met de leerplichtambtenaar plaats.  

Datzelfde geldt in twijfelgevallen voor het toekennen van verlof wegens gewichtige omstandigheden. 

In de volgende gevallen wordt zeker geen extra verlof gegeven: 

-familiebezoek in het buitenland 

-goedkope tickets in het laagseizoen 

-omdat de tickets al gekocht zijn of omdat er geen tickets meer zijn in de vakantieperiode  

-vakantiespreiding in den lande 

-verlof voor een kind, omdat andere kinderen uit het gezin al of nog vrij zijn 

-eerder vertrek of latere terugkomst in verband met de verkeersdrukte 

-samen reizen/in konvooi rijden door bijvoorbeeld de Balkan 

-kroonjaren (veelvouden van 10 - bijvoorbeeld 50 jaar worden-) 


