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Op weg naar het Voortgezet Onderwijs
In groep 8 is de Centrale Eindtoets afgenomen. U heeft inmiddels de uitslag gekregen. Zoals u weet is de uitslag is niet doorslaggevend bij het schooladvies. Alle leerlingen hebben al bericht gehad van de middelbare school waar ze geplaatst worden. Nog een
paar maanden en dan is het zover!! Groep 7 heeft nog een jaar te gaan, maar ook dat vliegt voorbij… Vanaf komend schooljaar
willen we de leerlingen en ouders al in een vroeg stadium meer gaan betrekken bij het traject richting voortgezet onderwijs. We
willen de leerlingen op die manier meer “eigenaar” maken van hun eigen leerproces. Het gaat tenslotte om hun toekomst.
Hoe ziet dat er dan uit?
Groep 7
•
•
•
•

Tijdens de informatieavond komt de inrichting van het voortgezet onderwijs en de procedure schooladvies aan de orde.
Voorafgaand aan het oudergesprek in februari krijgen de leerlingen een formulier om hun voorkeur voor V.O. aan te geven
met daarbij een korte toelichting. Ze bespreken dat thuis met ouders. Ouders vullen ook hun voorkeur in.
Bij het oudergesprek in februari worden de ouders en de leerling uitgenodigd en vindt de eerste verkenning rondom het
schooladvies plaats
In juni vindt een oudergesprek plaats waarbij ook de leerling weer wordt uitgenodigd. Er wordt een voorlopig advies gegeven. Dit advies is gebaseerd op het leerlingvolgsysteem én observatiegegevens van de school t.a.v. het gedrag en de sociaalemotionele ontwikkeling van de leerling. De leerkracht geeft een beeld van de ontwikkeling en de naar verwachting best
passende leerrichting in het V.O. Ook de wensen van ouders en leerling worden hierin meegenomen.

Groep 8
•
•
•
•
•

Tijdens het startgesprek wordt het voorlopig advies wat in juni besproken is, opnieuw bekeken. Wat betekent dit voor de
komende periode?
In september is er een algemene ouderavond Tijdens deze informatieavond komt de inrichting van het voortgezet onderwijs
en de procedure schooladvies aan de orde. Ouders krijgen na afloop relevante informatie op schrift.
In november, tijdens de ouderavond, waarbij de leerling ook aanwezig is, vindt een follow up van het voorlopig adviesgesprek plaats. Wat is er nog nodig in de komende periode?
In februari vindt een gesprek plaats met de ouders én de leerlingen waarin het onderwijskundig rapport en het definitieve
schooladvies besproken wordt.
In maart melden ouders hun kind aan bij het V.O.

Alle ouders van groep 7 ontvangen binnenkort een uitnodiging om samen met hun kind naar de laatste ouderavond van dit schooljaar te komen. Mocht u over bovenstaande vragen hebben, neem gerust contact op.
Ine van Gisbergen
Intern begeleider

Stapje vooruit en wennen peuters
Donderdag 13 juni gaan we een stapje vooruit van 10.30-12.00 uur. Alle kinderen zitten dan in de samenstelling van het nieuwe
schooljaar bij hun eventuele nieuwe juf of meester.
De peuters komen de hele ochtend wennen.
Op maandag 17 juni komen de peuters die meteen of kort na de grote vakantie instromen nog een
keer wennen in groep 1. Wij wensen ze alvast heel veel plezier bij ons op school.

Introductiedag PiusX groep 8
Donderdag 13 juni is de introductiedag voor alle leerlingen van groep 8 die naar het Pius X-College gaan. Op
deze dag worden zij van 9.00 tot 14.00 uur op het Pius X-College verwacht om kennis te maken met hun nieuwe klas en mentor. Zij gaan hier op eigen gelegenheid naartoe en zullen om 14.00 uur weer op eigen gelegenheid
naar huis fietsen. De officiële uitnodiging met meer informatie ontvangen ouders thuis.

Informatieavond groep 1-2
Op dinsdag 18 juni om 19.00 uur staat de informatieavond voor groep 1-2 gepland.
Net als andere jaren doen we dat voorafgaand aan het nieuwe schooljaar, zodat u als ouders
vóór aanvang van het schooljaar goed geïnformeerd bent.
Voor de duidelijkheid, de avond is voor de ouders van kinderen die volgend jaar in groep 1-2
zitten en ook ouders van kinderen die later in het schooljaar instromen zijn hierbij uitgenodigd.
Noteert u deze datum alvast in uw agenda?
Alle ouders zijn inmiddels uitgenodigd.

Schoonmaak in groep 1-2
De vakantie staat weer bijna voor de deur. We hebben een jaar flink gewerkt in de klas. De materialen zijn weer vies geworden en
daarom willen wij graag een beroep op u doen. Op donderdagochtend 27 juli staan er stapeltjes met materialen klaar die de
kinderen mee naar huis krijgen zodat ze schoongemaakt kunnen worden. Op maandag 1 juli verwachten wij de materialen weer
terug op school. De plastic spullen kunnen in een sloop in de wasmachine, de houten spullen en andere materialen kunnen met een
doekje worden afgenomen. Graag een mild schoonmaakmiddel gebruiken, de houten spullen mogen niet in water.
Materialen a.u.b. goed laten drogen.
Op donderdagmiddag 27 juni willen we in de klas de kasten, etc. gaan poetsen. We vragen hiervoor 3
of 4 ouders. U wordt hiervoor benaderd door de klassenouders.
Vele handen maken licht werk! Alvast ontzettend bedankt namens de kleuters en de juf en meester!

Hulp voor de bieb gevraagd
Op maandag 24 juni kunnen de kinderen voor de laatste keer boeken uitkiezen.
Ze mogen deze boeken dan de hele zomervakantie houden.
Omdat kinderen dan vaak wat meer boeken willen lenen, graag een goede tas meegeven!!
Verder zijn we nog steeds op zoek naar een vrijwilliger voor de maandagmiddag! Wilt u Francien Daniels een
handje helpen? Geef het even door aan Jeanne, of kom een keer kijken op maandagmiddag.

Schoolkamp groep 8
Groep 8 gaat van woensdag 19 t/m vrijdag 21 juni op kamp naar
Kampeerboerderij van Gompel in Reusel. De kinderen gaan er op de fiets naartoe.
Tijdens het kamp is er een gevarieerd programma en zullen de kinderen zich niet
vervelen!
We gaan er een mooie afsluiting van de tijd op de St.-Jansschool van maken.
De begeleiding wordt verzorgd door juf Astrid, Leo Houtman (de vader van juf
Astrid) en gedeeltelijk ook door juf Diana.
Juf Suzan zal tijdens deze dagen lesgeven aan groep 7.

Eindmusical "De beer is los!"
Groep 7-8 is alweer een aantal weken flink aan het oefenen voor de eindmusical en het
belooft weer een grandioos spektakel te worden. Op vrijdagochtend 28 juni wordt
de musical opgevoerd voor de kinderen van groep 3 t/m 6.
Diezelfde avond om 19.00 uur bent u allen van harte welkom om samen met uw
kinderen in D’n Aord naar onze spannende en hilarische musical te komen kijken.
Noteert u de datum vast in uw agenda, dan zien we u dan!
Groep 7-8

Kilometerlezen
Groep 5-6 heeft de laatste periode van het schooljaar nog een sportieve daad te verrichten nl. het zogenaamde “ kilometerlezen”.
In onze klas staat een krat met “nieuwe” boeken geselecteerd door bibliotheek De Kempen. Alle kinderen krijgen een paspoortje
om aan te tonen in welk boek ze aan het lezen zijn. Bij elke gelezen bladzijde gaan ze een kilometer verder….. verder richting
vakantie!
Deze periode is een geschikte periode omdat de citotoetsen gemaakt moeten worden. Wanneer de kinderen klaar zijn met hun
toets worden ze geprikkeld en uitgedaagd om een mooi, spannend of gek boek uit de krat te pakken zodat ze even lekker kunnen

ontspannen zonder dat de kinderen die nog niet klaar zijn met de toets, gestoord worden.
Wij wensen alle kinderen veel succes, veel leesgenot en natuurlijk een fijne laatste periode van het schooljaar!
Juffen groep 5-6

Lezen in de vakantie met de VakantieBieb-app
E-books voor het hele gezin met de VakantieBieb
Dankzij de VakantieBieb blijven duizenden kinderen in de zomer doorlezen. Dat is een geweldige ontwikkeling, want doorlezen in de zomer
voorkomt een terugval van het AVI-niveau.
De VakantieBieb stimuleert kinderen om te lezen tijdens de zomervakantie en biedt een brede selectie van maar liefst 50 e-books voor het hele
gezin. De VakantieBieb-app is een zomercadeautje van de Bibliotheek en gratis te downloaden in de App Store en Google Play Store. U hoeft
hiervoor geen lid te zijn van de bibliotheek.
De VakantieBieb opent op 1 juni. Vanaf 1 juli zijn ook de boeken
voor volwassenen beschikbaar.
De VakantieBieb is geopend tot en met 31 augustus.
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Op dinsdag 2 juli gaan de kinderen van groep 5 t/m 8) naar
De Efteling in Kaatsheuvel.
De bus vertrekt om 8.30 uur op school en de aankomst in
Kaatsheuvel is rond 9.30 uur. We vertrekken weer terug
naar huis om 17.20 uur en hopen rond 18.00 uur terug te zijn
op school.
Van de leerkrachten gaan juf Astrid, juf Francien, juf Lieke
Heesterbeek en juf Manon (stagiaire) mee. Vanuit de OC
gaan Kitty, Janne en Jan mee. Een van de ouders gaat met de
auto.
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Schoolreisje Pukkemuk groep 1 t/m 4
Op dinsdag 2 juli gaat de onderbouw (groep 1 t/m 4) met
de bus naar Pukkemuk in Dongen.
We vertrekken om 08.30 uur op school en de aankomst in
Dongen is om 9.15 uur. Om 14.30 uur vertrekken we hier
weer en we hopen rond 15.15 uur terug te zijn op school.
Van de leerkrachten gaan meester Dennis, juf Berna, juf Ilse
en juf Suzan mee, vanuit de OC gaan Klaartje, Yvonne en
Marieke mee. Marieke zal met de auto gaan zodat ter plekke
vervoer is, mocht dat nodig zijn.
De kinderen krijgen onbeperkt ranja, chips of ijsje en friet
met snack. Het meenemen van eigen eten of drinken is niet
toegestaan.
Bij mooi weer kunnen de kinderen gebruik maken van het
watersplashtoestel, dus zwemkleding, handdoek en waterschoentjes meenemen.

Bij mooi weer graag uw kind thuis al insmeren met zonnebrand.
In noodgevallen kunt u juf Ilse bellen 06 12783538

Schoolreisje
De Efteling gr 5 t/m 8

De kinderen moeten zelf zorgen voor een lunchpakket, drinken, snoepjes etc.
Ze mogen geen geld meenemen!
Denk bij slecht weer aan regenkleding en bij mooi weer aan
zonnebrand! Eventuele mobieltjes en camera’s etc. gaan mee
op eigen risico.
In noodgevallen kunt u juf Astrid bellen 06 45385118

MR vergadering

Groep 1 VRIJ
Doe-mee-dag groep 8 Pius X-College

Het juffen/meester feest groep 1-2
Het juffen/meester feest van groep 1-2 hebben we gepland op donderdagmiddag 4 juli.
U krijgt hier nog informatie over via social schools. Het wordt een hele gezellige middag!

Aankondiging afsluiting schooljaar en ouderbedankuurtje
Graag willen we alle ouders, opa’s en oma’s en anderen die het hele jaar voor ons en de kinderen
klaarstaan, alvast uitnodigen bij de afsluiting van het schooljaar.
Deze vindt plaats op woensdagochtend 3 juli. Van 10.00 tot 11.00 uur (ongeveer) zullen alle
groepen u verrassen met een mooi optreden. Aansluitend bent u uitgenodigd voor een kop koffie
met iets lekkers.
Noteert u deze datum alvast in uw agenda?

Hoofdluiswerkgroep
Omdat haar jongste dochter dit jaar de basisschool verlaat, gaat Anja de Brouwer stoppen met haar taak als coördinator van het
luizenpluizen. Wij willen haar via deze weg alvast heel erg bedanken voor haar jarenlange inzet en betrokkenheid! Top!
Dinette Geerts zal het stokje van Anja overnemen.
De werkgroep zou het erg fijn vinden als nog één of twee moeders, vaders (of opa’s oma’s etc.) zich aanmelden.
U mag dit doen bij Anja de Brouwer of Dinette Geerts.

Schoolraad 2019-2020
We hebben tijdens de laatste SR bijeenkomst afscheid genomen van Marti de Brouwer en Nicole vd Wijdeven.
Marti en Nicole, bedankt voor jullie jarenlange inzet en betrokkenheid!
Nanne van Aaken en Rinaldo Blakenbrug zullen de stokjes overnemen. Welkom allebei!
Voor komend schooljaar ziet de Schoolraad van de St.-Jansschool en de Lambertusschool er dan als volgt uit:
Marieke van Erven
Nanne van Aaken
Rinaldo Blakenburg

Carlijn van der Heijden
Jennie Slijkerman
Carin van Gorp

Wist u dat...
•

Juf Diana bijna klaar is met haar studie en voor haar
stage een ruim voldoende heeft gekregen?

•

wij juf Diana alvast hartelijk willen bedanken voor haar
hulp en inzet?

•

we ook juf Manon hartelijk danken voor haar inzet in
groep 5-6 en we haar veel succes wensen met haar
verdere loopbaan?

•

we iedereen een fijn lang weekend wensen?

Continurooster St.-Jansschool
Vanaf komend schooljaar stapt onze school over op een continurooster, wat betekent dat alle kinderen dagelijks tussen de middag
op school overblijven. Er is gekozen voor het vijf-gelijke-dagen model. Dit betekent concreet dat de kinderen elke dag van 08.30
tot 14.15 uur naar school gaan, uitgezonderd groep 1-2, zij zijn op vrijdag de hele dag vrij.
Omdat we de opvang tussen de middag niet alleen met het schoolteam rond kunnen krijgen, wordt hierbij elke dag de hulp van één
ouder of vrijwilliger gevraagd. De hulp bestaat uit het ondersteunen tijdens het eten en het buitenspelen (een beker open draaien,
bij kinderen blijven die meer tijd nodig hebben voor het eten terwijl de leerkracht buiten is, een pleister plakken als een kind gevallen is etc.)
De vrijwilligers dragen geen verantwoordelijkheid voor de kinderen. De verantwoordelijkheid ligt volledig bij de leerkrachten en
onderwijsondersteunend personeel van de school.
Tijdens de informatieavond van twee weken geleden hebben we met de aanwezige ouders nagedacht over hoe we deze hulp het
beste kunnen regelen en ook heeft een ouder zich gemeld die de taak van overblijfcoördinator op zich willen nemen.
Deze ouder is Tamara Maas. Samen met haar en de werkgroep gaan we afstemmen hoe we deze hulp van vrijwilligers het beste
kunnen regelen. Hoe we dit gaan doen, hoort u na Pinksteren via Social Schools van Tamara Maas.
In de Caskra zal een oproepje worden geplaatst om andere vrijwilligers dan ouders te bereiken.
Kent u iemand die af en toe, of misschien wel een vaste dag in de week, tijd en zin heeft om van 12.00 tot 12.30 uur op vrijwillige
basis te ondersteunen tijdens het overblijven, dan horen wij dat graag.

Fotograferen, video-opnamen en Social Media
De komende periode staan er weer veel activiteiten en uitstapjes op het programma. Hierbij mogen wij
steeds een beroep doen op uw hulp. Vaak worden hierbij door ouders foto’s gemaakt wat wij begrijpelijk
vinden. Dit zijn immers leuke herinneringen voor u en uw kind. Wel streven wij op school het onderstaande beleid na en wij
hopen dat u de privacy van andere kinderen en hun ouders wilt respecteren door foto’s, gemaakt tijdens schoolactiviteiten,
niet op social media te plaatsen. Wij rekenen op uw medewerking en begrip.
Fotograferen, video-opnamen en Social Media
Alle ouders ontvangen bij de aanmelding van hun kind een toestemmingsformulier, waarop zij aan kunnen geven wel of geen toestemming te geven voor het maken van beeldmateriaal van hun kind(eren) Wij kunnen hier als school dan rekening mee houden.
In de huidige tijd waarin veel foto’s worden gemaakt met smartphones, willen wij u dringend verzoeken zeer discreet om te gaan
met foto’s die u maakt tijdens schoolactiviteiten en deze niet op Social Media te plaatsen. Op de foto’s staan wellicht ook kinderen
waarvan u niet weet of hun ouders hiervoor wel of geen toestemming hebben gegeven!
Uit onze schoolgids

NIEUWS VAN NUMMEREEN
Peuterprogramma
We zijn gestart met een nieuw thema: ‘vervoer & verkeer’. We hebben een fiets in de klas gezet en deze grondig bestudeerd en
bekeken. De kinderen mochten de onderdelen van een fiets benoemen, wat wisten ze er al veel van!
Ook maakten de peuters al leuke knutselwerkjes passend bij het thema. Zo maakten ze al een ‘echte’ bus.
Er staan nog veel meer leuke activiteiten op het programma, zoals het maken van een stoplicht of verkeersbord. Spelenderwijs
brengen we zo de vormen en kleuren onder de aandacht!

Buitenschoolse opvang
De Cluppers zijn ook bezig met het thema en adviseren over de aankleding van de themahoek.
In juni gaan we nog knutselen voor Vaderdag, zodat we de papa’s weer kunnen verrassen!
Van 17 tot en met 21 juni vieren we onze feestweek. Hierin vieren we de verjaardag van de pedagogisch medewerker.
Ouders zijn uitgenodigd om te komen kijken en mee te feesten.

Click Beach
Beste kinderen en ouders van de gemeente Bladel,
Bijna is het weer zo ver…. De sport en cultuur kampioenen huldiging van de gemeente Bladel.
Op vrijdag 14 juni 2019 zullen de jeugdige (t/m 18 jaar) sport en cultuur talenten van onze gemeente weer gehuldigd worden op de
markt in Bladel.
Met (hopelijk) veel publiek zullen deze dag de sport en cultuurkanjers in het zonnetje gezet worden, gehuldigd met een medaille
(uit handen van Burgemeester, wethouders en Click juffen en meesters) en uiteraard voorzien worden van een hapje en een
drankje. Net als vorig jaar zal dat plaats gaan vinden tijdens het Bladel Beach Volleybal weekend.

Voor en tijdens de huldiging is er van alles te beleven op de markt in die enorme zandbak van de Bladelse beachvolleybal organisatie. Zo zal Click Sport het jaarlijkse Click Beach evenement weer organiseren tussen 16.00 uur en 18.00 uur, waar onder andere de
volgende activiteiten worden aangeboden; Stormbaan, beachvolley en andere beach games. Ook zal de mascotte ‘Kick van Click’
weer aanwezig zijn om met de kinderen op de foto te gaan.
De sportverenigingen zijn inmiddels al benaderd om hun kampioenen door te geven aan de organisatie. Echter merken we dat die
uitnodiging niet altijd bij de kinderen aankomt. Ook is het moeilijk om de culturele prestaties boven water te krijgen. Daarom deze
oproep aan al de sport- en cultuurbeoefenaars. Heb je het afgelopen jaar een bijzondere prestatie op cultureel of sportief gebied
geleverd, geef je (of je team) dan op door een mailtje te sturen naar: s.wagenaars@bladel.nl.
Dan tot slot nog het fenomeen Awards. Tijdens de sport en cultuur kampioenen huldiging zullen ook een aantal awards uitgereikt
worden. Deze zijn bedoeld om mensen in het zonnetje te zetten die het afgelopen jaar iets bijzonders hebben gedaan binnen de
sport- en cultuurwereld. Bijvoorbeeld de vrijwilliger van het jaar of iemand die na een lelijke blessure een prachtige comeback
heeft gemaakt. Of……vul maar in. Ken jij zo iemand? Nomineer hem of haar dan door een mailtje te sturen naar:
s.wagenaars@bladel.nl ,met daarin de naam van die persoon en waarom je hem of haar nomineert.
We hopen van harte op enorm veel aanmeldingen en opkomst, zodat we er samen een geweldig feest van kunnen maken.
Met cultureel en sportieve groet,
De Werkgroep Bladel Beach Volleybal – Click Beach - Kampioenen huldiging gemeente Bladel

LEERLINGEN VAN DE HUIDIGE GROEP 5, 6 EN 7 (NA DE ZOMERVAKANTIE 6, 7 EN 8)

De cursus toetsenbordvaardigheid
start weer, na de zomervakantie, in het computerlokaal van
De LAMBERTUSSCHOOL TE NETERSEL
MET TIEN VINGERS en BLIND TYPEN
Deze vaardigheid geeft je voorsprong in snelheid en inzicht bij het computergebruik.
(PC, LAPTOP,TABLET)
Persoonlijke begeleiding en hulp in de lessen. In een groepje werken is leuk en stimulerend.
Je hoeft thuis niet alleen achter je computerscherm alles uit te zoeken.
WORD en POWER POINT
Je gaat teksten, brieven, tekeningen, een werkstuk/presentatie, kaarten, enz. ontwerpen, gebruiken,
opslaan en bewerken.

PERSOONLIJKE BEGELEIDING (speciale aandacht en training bij dyslectie)
SPELENDERWIJS LEREN OMGAAN MET DE COMPUTER
HET TOETSENBORD BLINDELINGS LEREN BEDIENEN (ook als je op een tablet werkt)

BELANGRIJKE VAARDIGHEDEN/MOGELIJKHEDEN IN WORD EN POWER POINT
Bij veel opdrachten tijdens de laatste jaren van de basisschool en in het vervolgonderwijs zal deze kennis zeker zijn vruchten afwerpen. Een kind dat blind kan typen en dus niet voor elke letter op het toetsenbord hoeft te zoeken, houdt ook
meer ruimte voor andere dingen in zijn hoofd.
Ook de opgedane kennis van WORD en POWER POINT is onmisbaar in de verdere school- en
studiejaren.
De complete cursuskosten bedragen € 235,--. (Bij termijnbetaling € 245,--)
De opleiding zal worden afgesloten met een erkend diploma. Meer info is te vinden op www.oimanhattan.nl

Verdere informatie en opgave voor deze cursus:

Bel 0475 – 53 47 68 (werkdagen tussen 8.30 uur en 12.00 uur).

