
Maandelijks informatieblad voor leerlingen en ouders           juli 2019 

Informatie voor ouders aan het begin van het schooljaar 

Na een welverdiende vakantie starten we het nieuwe schooljaar weer met startgesprekjes. We vinden het belangrijk dat u als  

ouders de gelegenheid krijgt om, niet alleen kennis te maken, maar ook de leerkracht te informeren over uw kind(eren). Het kan dan gaan over 

hoe uw kind dit jaar gestart is of over ‘kleine’ persoonlijke dingen die toch belangrijk zijn om te weten.   

Vanaf groep 5 zijn ook de leerlingen van harte welkom bij het gesprek.  Het is goed om dit gesprekje samen met uw kind voor te bereiden, zodat 

uw kind weet wat het kan verwachten. De leerlingen krijgen de kans om dingen te vertellen die ze belangrijk vinden en om vragen te stellen.  

Na de vakantie kunt u zich inschrijven voor de startgesprekken. 

 

Wij vinden het belangrijk dat u in het begin van het schooljaar goed geïnformeerd wordt over het reilen en zeilen in de klas.  

Dat doen we deels schriftelijk en in sommige groepen middels een informatieavond, volgens onderstaand schema: 

Groep 1/2:           Informatieavond vóór de zomervakantie 

Groep 3:   Informatieavond in de derde schoolweek 

Groep 4 t/m 6:  Schriftelijke informatie 

Groep 7/8:  Informatieavond in oktober 

Rapporten en oudergesprekken 

Om de ontwikkeling van de kinderen met ouders te bespreken, organiseren we driemaal per jaar oudergesprekken. De leerlingen van groep  

3 t/m 8 ontvangen twee keer per jaar een rapport.  Voor groep 1/2 hebben we een portfolio. Met het rapport krijgen de leerlingen ook een 

overzicht van de Citotoetsen mee naar huis. Tijdens de oudergesprekken zal dit met u worden besproken. 

We volgen onderstaand schema: 

Eerste en tweede week schooljaar: Startgesprekken (leerlingen vanaf groep 5 zijn hierbij welkom) 

Laatste week november: Oudergesprekken groep 1 t/m 8 

 In groep 8 komt het voorlopig  schooladvies (opnieuw) aan de orde. De leerlingen van groep 8  

worden bij het gesprek uitgenodigd 

Medio februari: Rapport 1 (met grafieken Citotoetsen) en portfolio 

 Oudergesprekken groep 1 t/m 8 

 Groep 7: Verkenning schooladvies 

Groep 8: Definitief schooladvies.  

De leerlingen van groep 7 en 8 worden bij het gesprek uitgenodigd. 

Juni: Rapport 2 (met grafieken Citotoetsen) en portfolio 

 Oudergesprekken groep 1 t/m 7 (t/m groep 6 facultatief) 

Groep 7: voorlopig schooladvies. De ouders en leerlingen van groep 7 worden voor dit gesprek  

uitgenodigd. 

De precieze data worden opgenomen in het jaarinfoblad. Als er aanleiding voor is kunnen vorderingen en ontwikkelingen van kinderen uitgebrei-

der worden besproken. Dit gebeurt dan buiten de oudergesprekken om. Heeft u tussentijds vragen over de ontwikkeling van uw kind, dan kunt u 

hiervoor altijd binnenlopen en of een afspraak maken. 

Maar nu eerst…..lekker vakantie vieren!!! 



 Vakantierooster  2019-2020 

Hiernaast vindt u het vakantierooster voor schooljaar 2019-2020 

zodat u hier bij het plannen van uw vakantie rekening mee kunt  

houden.  

 

 

herfstvakantie  

kerstvakantie  

voorjaarsvakantie   

2e Paasdag 

meivakantie  

hemelvaart  

2e pinksterdag  

zomervakantie  

14 t/m 18 oktober 

23 december t/m 3 januari 

24 t/m 28 februari 

ma 13 april 

27 april t/m 8 mei 

21 en 22 mei 

1 juni 

13 juli t/m 21 augustus 

Vrije (mid)dagen gr. 1/2 

donderdagmiddag 19 december middag vrij (ivm kerstviering) 

donderdag 20-02-20 (i.v.m. carnavalsviering) 

donderdag 23-04-20 (ivm koningsspelen/sportdag) 

 

 

 

vrijdagochtend 6 december gr 3/4 vrij tot aan het  

speelkwartier (10.30 uur) 

 

Studiedagen gr 1 t/m 8 VRIJ  

maandag   30-09-19   

dinsdag      05-11-19   

donderdag 16-01-20   

donderdag 12-03-20   

maandag    20-04-20  

donderdag 28-05-20  

Vrije dagen groep 1 (woensdagen) 

 

11-09-19              19-02-20 

09-10-19              11-03-20 

13-11-19              08-04-20 

11-12-19              27-05-20 

15-01-20              24-06-20 

 

 

 Even voorstellen 

Beste ouders en kinderen, 

Ik ben Manon Overbeeke en vanaf augustus ben ik de nieuwe duo-leerkracht in groep 5/6. De afgelopen jaren 

werkte ik ook al steeds met deze leeftijdsgroep, maar dan op een voorziening voor hoogbegaafde kinderen. De 

ervaring die ik daar opdeed, wil ik zeker ook gaan inzetten in deze nieuwe baan. 

Ik woon samen met mijn man en kinderen in Oud-Turnhout, België. We trekken graag samen de natuur in om te 

geocachen,  maar ook op een gezellig terras of in een lekker restaurant ben ik regelmatig te vinden.  Als het weer 

wat minder is, dan zit ik graag binnen te knutselen of te lezen. Ik heb heel veel zin in deze nieuwe uitdaging en 

kijk er al naar uit om jullie te ontmoeten.  

 

Vriendelijke groet van Manon 

 

 

Beste ouders/ verzorgers,  

Mijn naam is Wendy de Vries. Ik ben afkomstig uit Schiedam maar woon sinds een half jaar met heel veel 

plezier in Hulsel. Per volgend schooljaar kom ik beide teams versterken als IB-er. De afgelopen 11 jaar was 

ik IB-er in de Randstad.  

Ik kijk er naar uit om te beginnen in Netersel en Casteren en hoop op een fijne samenwerking.  

Voor nu alvast een goede afronding van het  schooljaar en een fijne zomervakantie gewenst!   

Met vriendelijke groet,   

Wendy de Vries 



Groepsindeling / aanwezigheid leerkrachten schooljaar 2019-2020    

  

 groep 

1-2 

 groep 3 

ochtend 

groep 3-4 

middag 

groep 

4  

ochtend 

 groep 

5-6 

groep 

7-8 

Flexibele 

schil 

Aanwezigheid  

schoolleiding 

 ma mo *Berna llse Dennis Francien Astrid Marion  

Meester Rudolf even weken 

Juf Wendy even weken 

Juf Jeanne oneven weken mi Berna  llse  Francien Marion Dennis 

 di mo Berna llse Dennis Francien Astrid Marion  

Juf Jeanne even weken 

Juf Wendy oneven weken 
mi Berna  llse  Francien Marion Dennis 

wo mo Berna llse Dennis **Francien 

**Manon 

Astrid  Meester Rudolf 

Juf Jeanne vanaf 10.30 uur 

 mi Berna Ilse  **Francien 

**Manon 

Astrid Dennis  

 do mo Marion Carine Dennis Manon Astrid   

Meester Rudolf oneven weken 

Juf Wendy even weken 

Juf Jeanne oneven weken 

 

mi Marion  Carine  Manon Astrid Dennis 

vr mo vrij Carine Dennis Manon Astrid   

mi vrij 
Carine  Manon Astrid Dennis  

*Juf Berna vervangt op ma t/m wo gedurende het zwangerschapsverlof van Carolien   **om de week 

Lieke Heesterbeek zal de leerkrachten vijf dagdelen ondersteunen als onderwijsassistente 

Wendy de Vries:                    Intern begeleider 

Rudolf Buur:                    Directeur      

Jeanne Verstijnen:           Locatieverantwoordelijke    

 

In de loop van het schooljaar hopen we stagiaires op onze school te mogen verwelkomen.  

Als hier meer duidelijkheid over is, zullen we u hierover informeren. 

Schoolmelk  

Wij hebben onze school aangemeld bij “iedereen fit op school”. Als onze school geactiveerd is, kunnen ouders die hiervoor belangstelling 

hebben, zich aanmelden. Kinderen met een Schoolmelk-abonnement krijgen verse en gekoelde melk op school.  

Schoolmelk wordt gesteund door de overheid en heeft geen winstoogmerk.  

Als er voldoende belangstelling is (bij 3 volledige abonnementen) gaat Campina een koelkast leveren en verzorgt ze de wekelijks  

de schoolmelk.  

Een pakje schoolmelk kost €0,28. Een jaarabonnement op schoolmelk kost €56 per kind (op basis van 5 dagen per week)  

De schoolmelk zal tijdens de lunch verstrekt worden. 

 

U hoort van ons wanneer u zich hiervoor kunt aanmelden. 



Ouderbedankochtend 3 juli en afscheid juffrouw Ine en juffrouw Suzan 

Op woensdagochtend 3 juli bent u van harte welkom om bij de ouderbedankochtend aanwezig te zijn. 

Alle groepen doen tijdens deze ochtend een voordrachtje om u te bedanken voor alle hulp. We houden dit bij mooi weer op de 

speelplaats, bij slecht weer wijken we uit naar de gymzaal van D’n Aord. 

 

Tijdens deze ochtend nemen we ook afscheid van juf Ine en juf Suzan.   

Wanneer? Woensdag 3 juli van 10.00 tot 12.00 uur. 

Wie?  Alle ouders, opa’s oma’s en andere vrijwilligers zijn van harte welkom! 

Waarom?  Omdat we heel blij zijn met alle hulp die we het afgelopen jaar ontvangen hebben! 

Na afloop van de voordrachtjes bent u uitgenodigd in de aula van de school om gezellig een kopje koffie met ons te drinken! 

Ook is er dan alle gelegenheid om juf Ine en juf Suzan de hand te schudden! 

 

Wij hopen op een grote opkomst!! 

 

Ook al heeft u niet geholpen, u bent toch welkom om juf Ine en juf  

Suzan de hand te schudden! (tussen 10.30 en 12.00 uur op school)  

 

Uitnodiging musical voor alle belangstellenden!     

Beste ouders, broertjes en zusjes, opa’s en oma’s, vrienden en vriendinnetjes, familie en buren,  

 

Groep 7/8 van de St.-Jansschool is alweer een hele tijd aan het oefenen voor de eindmusical. Het belooft een spetterend  

optreden te worden. De levensgevaarlijke grote beer is los, hoe zal dat aflopen? Dit wil je niet missen.  

Kom daarom allemaal op vrijdagavond 28 juni om 19.00 uur naar Den Aord. De toegang is gratis. Iedereen is welkom: leerlingen 

van de school met hun ouders, bekenden van de schoolverlaters, ouders, broers, zussen, opa’s, oma’s, ooms, tantes, vrienden, 

vriendinnen, enz.  

 

Graag tot vrijdag 28 juni, aanvang 19.00 uur! Wij hopen op een grote opkomst!  

De kinderen van groep 7/8  

Klassenouders 

 
Hieronder vindt u de klassenouders voor schooljaar 2019-2020.   

Gr 1-2 Doortje Hendrix 

Gr 3-4 Nicole Dieker en Elleke Corstiaans 

Gr 5-6 Marieke v Erven en Kitty vd Boomen 

Gr 7-8 Janne v Gompel en Maartje v Hoof 

Afscheid groep 8     

Op vrijdag 5 juli gaan we met de hele school afscheid nemen van groep 8  

 

Dit afscheid vindt om 10.45 uur plaats op de speelplaats van de bovenbouw.     

Ook hierbij is iedereen natuurlijk  van harte welkom!  



   Wist u dat…    

• groep 8 heeft gevlogen én genoten 

op kamp? 

• ze weer veilig geland zijn alle acht? 

• er op kamp ritueel schriften zijn verbrand? 

• die opgedane kennis gelukkig wel in hun hoof-

den blijft? 

• de vader van juf Astrid vanaf nu 'the legend' 

heet? 

• meester Rudolf een geweldige verhalenvertel-

ler is? 

• we juf Ine van harte willen bedanken voor 

haar jarenlange inzet en betrokkenheid en we 

haar en haar man veel geluk toewensen en 

hopen dat ze volop van hun vrije tijd mogen 

gaan genieten? 

• Wendy de Vries haar plekje gaat innemen, wij 

haar welkom heten en veel succes en plezier 

toewensen op de St.-Jansschool? 

• we ook juffrouw Manon van harte welkom 

heten en haar veel succes en plezier toewen-

sen op onze school? 

• Rik, Inge, Loes, Tijl, Gido, Olivier, Lenne en 

Jan afscheid gaan nemen van de St.-Jansschool 

en allemaal naar het Pius X-College gaan?  

• wij ze enorm zullen gaan missen? 

• we ook afscheid nemen van de ouders van 

Inge, Loes en Tijl, Gido, Olivier, Lenne en Jan? 

• we hen bedanken voor hun betrokkenheid en 

vertrouwen in de afgelopen jaren? 

• Daan Vermeulen, onze gymdocent, onze 

school gaat verlaten vanwege een nieuwe 

functie?  

• wij hem bedanken voor zijn inzet en hem veel 

succes toewensen op zijn nieuwe school? 

• er nog niet bekend is wie zijn plaats gaat inne-

men? 

• wij verder iedereen alvast een fijne vakantie 

toewensen? 

• de school weer begint op 19 augustus en wij  

iedereen gezond en uitgerust terug hopen te 

zien? 

 

 

 

 

 

  Maandkalender juli 2019 

zo 30  

ma 1  

di 2 08.30 uur Schoolreisjes groep 1 t/m 8  

wo 3 10.00 uur Ouderbedankochtend  

 

do 4 Belhamel 3  

Juffen- en meesterdag groep 1 t/m 8  

vr 5 10.45 uur Afscheid groep 8  

12.00 uur Zomervakantie t/m 16 augustus 

za 6  

zo 7  

Aanmelding Vormsel november 2019 

Op vrijdag 6 september is de informatiebijeenkomst voor het Vormsel om 19.00 uur in het zaaltje naast de kerk in Bladel 

(Sniederslaan 48). 

Op school zijn brieven afgegeven met een opgavestrook. 

Het vormsel is voor kinderen die na de zomervakantie in groep 8 zitten  in Bladel, Casteren, Hapert, Hoogeloon of Netersel.  

De voorbereiding is op 7 vrijdagavonden van 19.00 tot 20.30 u. 

Het vormsel zelf is op zaterdag 23 november in Bladel.  

Vragen en info: kantoor@parochiepetruspaulus.nl 



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 zonnig 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  
  
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. 

 

De kinderen zijn in groepjes (op basis van interesse en durf) verdeeld en gaan met een begeleider het park rond.  

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 

Mochten we in de file of met stukken komen te staan, dan wordt dit via de appgroepen van de betreffende klassen  

gecommuniceerd 

Juffendag groep 5 t/m 8 donderdagmiddag 4 juli 

Op donderdagmiddag 4 juli vieren de juffen van groep 5 t/m 8 hun verjaardagen. 

We willen in de middagpauze samen met de kinderen van groep 5 t/m 8 in Den Aord pannenkoeken eten.  

 

De kinderen blijven dus op school en komen tussen de middag niet thuis!  

Na de middagpauze is er een feestprogramma in de eigen groep. Groep 5-6 viert feest met juf Marion, juf Francien en juf Manon. 

De kinderen van groep 7-8 feesten verder met juf Astrid en juf Diana. 

De gymlessen gaan gewoon door ( dus in de ochtend de sportspullen niet vergeten!) 

Meester Daan geeft vandaag zijn laatste gymles en heeft voor deze feestelijke middag een bijzondere les voorbereid! 

 

Voor de lunch zijn we op zoek naar goede pannenkoekenbakkers: 2 ouders voor gr 7/8 en 2 ouders voor gr 5/6.  

Willen de ‘bakkers’ zich aanmelden bij de klassenouders? Alvast hartelijk dank! 

 

De juffen van groep 5 t/m 8 



Gevonden voorwerpen  

Op school staat een grote bak met gevonden voorwerpen. 

Hierin een bonte verzameling van sokken, handschoenen, shirtjes, tassen, bekers etc. 

Deze bak is al diverse malen de klassen rond geweest, maar de bodem is nog niet in zicht…   

Mist u iets? Loop de laatste weken even binnen! 

Na de zomervakantie gaat alles wat nog bruikbaar is, de kleding container in. De rest gaat 

weg. 

 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 en prima vinden. Dit zijn immers leuke herinne-

ringen voor u en uw kind. 

Wel streven wij op school het volgende beleid na en wij hopen dat u de privacy van andere kinderen en hun ouders wilt respecte-

ren door foto’s, gemaakt tijdens schoolactiviteiten, niet op social media te plaatsen. Wij hopen op uw medewerking en begrip. 

 

Uit onze schoolgids: 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 toe-

stemming 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! 

 

 

Verder is het is een goede gewoonte dat er tijdens de viering van een verjaardag in de kleutergroep foto’s gemaakt worden van 

het eigen kind. Bij het maken van video- filmopnamen door ouders in de klas ligt dit anders. Om privacy redenen kunnen we dit 

niet toestaan. Wij weten immers niet wat er met het beeldmateriaal gaat gebeuren. Wij willen u dringend verzoeken de privacy 

van onze kinderen en hun ouders te respecteren en op school en in de klassen niet te filmen. In uitzonderlijke gevallen kan con-

tact opgenomen worden met de directie.  

 

NIEUWS VAN NUMMEREEN  

De laatste loodjes van het schooljaar zijn aangebroken! We sluiten het schooljaar op een leuke manier af op de Clup. Ook in de 

zomervakantie is de bso natuurlijk gewoon open. We sluiten dan aan bij Clup Toermalijn in Bladel. Ook dan gaan we allerlei 

leuks doen. Het thema van zomervakantie is Beroepenbende en dat betekent dat veel activiteiten in het teken staan van een 

beroep.  Zo mogen onze Cluppers even ruiken aan onder andere het vak van een kunstenaar, architect, timmerman en postbo-

de! Je vindt het volledige programma op www.nummereen.com/vakantieprogramma.  

 

In de week van 17 juni vierden we onze jaarlijkse feestweek, ter gelegenheid van de verjaardagen van de pedagogisch medewer-

kers. Bij het peuterprogramma hebben we deze gelegenheid aangegrepen om te benoemen wat er allemaal nodig is voor een 

feestje. Ballonnen, slingers, taart… de peuters konden al veel opnoemen. We hebben onder andere ballontennis gedaan, bellen 

geblazen en natuurlijk genoten van een heerlijk taartje dat we zelf maakten van een eierkoek. Het was echt feest dus!  

 

http://www.nummereen.com/vakantieprogramma

