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Even bijpraten:
De afgelopen weken hebben we mogen genieten van een aantal prachtige momenten
SAMEN. Zo stond onze jaarlijkse schoolreis op het programma. Alle leerlingen hebben
deze zonnige dag heerlijk genoten in de verschillende parken.
De KinderBoekenWeek was een groot succes en de komende periode zullen we aandacht blijven schenken aan het belang van lezen. We hebben veel nieuwe boeken op
school en dat maakt lezen extra leuk!
Op dinsdag 5 oktober zijn alle medewerkers in het zonnetje gezet vanwege de dag van de leerkracht. Dagelijks
werken zij vol energie en met passie om kwalitatief goed
onderwijs mogelijk te maken. Dat doen we op Sint Jan
SAMEN. Samen met onze leerlingen, ouders en educatieve partners. Ik wil iedereen bedanken voor hun inzet!
Binnenkort ontvangt u een uitnodiging om de vrijwillige ouderbijdrage te betalen zodat
onze oudercommissie onze leerlingen een beetje extra kan verwennen tijdens de donkere dagen van het jaar.
Na de herfstvakantie starten we met een aantal naschoolse activiteiten. U leest hierover meer in deze nieuwsbrief.

Tot slot wil ik jullie een fijne vakantie wensen en graag tot maandag 1 november.

Belangrijke data
Herfstvakantie: 25-29 oktober
Dinsdag 2 november: ouder informatieavond groepen 3-6-7-8 —> Rots en Water
Begin november: oudergesprekken leerlingen groep 2
Maandag 15 november: Studiedag, alle leerlingen vrij

Volgende nieuwsbrief: 24 november
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Rots en Water training
Rots en Water is een fysieke competentietraining en heeft bewezen een positieve
bijdrage te leveren aan de sfeer in de groep en aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van individuele leerlingen. Tijdens de trainingen leer je ‘Rots‘ te zijn als de situatie
daarom vraagt en ervaar je hoe het is om ‘Water‘ te gebruiken in het contact met
anderen. Soms sta je stevig als een Rots en soms ben je zo als het Water; snel aanpassend aan veranderende omstandigheden.
De Rots- en Watertraining is een methode om de sociale competenties te ontwikkelen. Met andere woorden: door middel van lichamelijke training leer je jezelf beter
kennen, waardoor je beter om kunt gaan met situaties en de mensen om je heen.
Leerlingen werken aan zelfbeheersing, zelfvertrouwen en zelfreflectie. Vanuit deze
basis werken we met de leerlingen aan zelfvertrouwen, assertiviteit, communicatie en
zelfbewustzijn.
Dit alles met als doel een stevig ‘huis’ te bouwen waardoor de leerling beter om kan
gaan met bijvoorbeeld conflicten waardoor het beter in staat is tot zelfverdediging en
het aangaan en onderhouden van contacten en relaties.
We hebben ervoor gekozen deze trainingen preventief in alle groepen te laten geven
door een ervaren Rots en Water trainer samen met de eigen leerkracht. Daarnaast
zullen leerkrachten scholing gaan volgen. Rots en Water gaat deel uitmaken van ons
curriculum en is uitstekend te combineren met de lessen van KWINK.
Vanuit de NPO middelen hebben we geld opgenomen voor dit project.
Gedurende het schooljaar zullen in alle groepen 6 trainingen gegeven worden op de
maandagmiddag. U ontvangt van de leerkracht tegen de tijd dat de groep van uw kind
aan de beurt is de data van de trainingen. Wij willen u vragen om rekening te houden
met de kledingkeuze van uw kind op de dag dat de groep de Rots en Water training
krijgt. Makkelijk zittende kleding is gewenst. Tijdens de les wordt er op blote voeten
gewerkt.
In de periode na de herfstvakantie wordt training gegeven aan de groepen 3,6, 7 en 8.
Voor deze ouders wordt een informatie avond georganiseerd op:
DINDAG 2 NOVEMBER 19.30-20.30 uur (lokaal groep 5)
In de periode na de kerstvakantie wordt training gegeven aan de groepen 1-2, 4 en 5.
Voor deze ouders zal de informatie avond in januari zijn. De exacte datum wordt later
met u gecommuniceerd.
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Even voorstellen
Ik ben Meral van Baest, 22 jaar en kom uit Tilburg. Dit schooljaar zal ik
elke woensdag als stagiaire aanwezig zijn in groep 5. Ik ben tweedejaars student Social Work aan Avans Hogeschool in Den Bosch. Wanneer een leerling extra aandacht nodig heeft zal ik daarbij zo veel mogelijk ondersteunen. Het kan zijn dat ik een gesprekje heb met een
kind, samen een spelletje doe of dat we een rondje lopen om even één
op één aandacht te kunnen geven.
Ik heb er veel zin in om er samen een gezellig schooljaar van te maken.

Kinderboekenweek
Dit jaar stond de Kinderboekenweek in het teken van: Beroepen! ‘’Worden wat je wil’’ was het thema. Tijdens de
opening wist Jet Pret niet wat zij wilde worden. Ze heeft de
kinderen om hulp gevraagd. De hele week zijn de groepen in
de weer geweest met activiteiten rondom de Kinderboekenweek. Daarmee konden ze spullen verzamelen die bij hun
beroep hoorde. Tijdens de afsluiting kwamen er verschillende beroepen voorbij; bakker, verpleegkundige, brandweer,
zwemleerkracht, profvoetballer, muzikant, astronaut en
influencer. Elke groep had een act bedacht. Er waren versjes, liedjes en toneelstukjes! Uiteindelijk heeft Jet Pret een
beroep gekozen wat heel goed bij haar past!
Alle kinderen hebben super mooie optredens laten zien. Het
was een geslaagde week, met een leuk thema, leuke optredens en veel leesplezier!
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Schoolreis
Groep 8 is op schoolreisje geweest naar de Efteling. Na een
fietstocht van een half uurtje kwamen we rond half 11 aan in
Kaatsheuvel. In groepjes gingen we het park in en hebben de
hele dag de tijd gehad om uitdagingen aan te gaan. De baron
was voor velen de moeite waard om zelfs 45 minuten in de rij
te staan. Van spanning werd er heel wat gegild, misschien nog
wel het hardst door de juf
. Rond 17.00 uur moesten we
weer naar school vertrekken. De terugweg duurde iets langer
dan de heenweg, maar uiteindelijk kwamen we, moe maar voldaan, rond 18.30 weer op school aan. Het was een heerlijke
dag!
Groep 1-2-3 heeft een heerlijke dag gehad bij Pukkemuk.
Ze mochten zelf kiezen waar ze gingen spelen met veel keus
voor binnen en buiten activiteiten. Het weer was ons goed
gezind. We hebben onze buikjes lekker volgegeten met
frietjes en kipnuggets als lunch en we konden er daarna
weer vol tegenaan. Toen de bus ons aan het eind van de dag
weer naar huis bracht, waren we moe maar voldaan.
De groepen 4 tot en met 7 zijn een dagje naar Toverland geweest. Wat een feest was dat! Met een super de luxe touringcar werden we vervoerd. We hebben ons uitstekend vermaakt
in de verschillende werelden van dit attractiepark.

Alle hulpouders, bedankt voor deze geweldige dag!

MR
De MR van de Sint Jan bestaat dit jaar uit twee leerkrachten en twee ouders. Vanuit de leerkrachten zijn dat meester Sander en juf Irina. De oudergeleding wordt vertegenwoordigd door Amélie Meijnen (groep 7) en
Ilke Reijnen (groep 1-2 & groep 8).
Het komende schooljaar vergaderen wij op de volgende dagen:
- 22 november, 11 januari, 21 februari, 1 april, 11 mei en 28 juni.
Mocht u vragen of opmerkingen hebben, schroom dan niet om met een
van ons contact op te nemen of te mailen naar: mr@sintjandongen.nl
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Naschoolse activiteiten
In de periode tussen de herfstvakantie en kerstvakantie zullen er buitenschools allerlei
activiteiten georganiseerd gaan worden.
We hebben hiervoor extra inhaalsubsidie toegekend gekregen waardoor het mogelijk
wordt externe partners in te huren. We werken onder andere samen met Theek 5, ZinvoorZin leren, Radiorakkers, Theater Spelenderhand en het BeweegBuro.
LEESCAFE
Elke woensdag 14.30-15.30 uur wordt ons Leescafé voor leerlingen uit de groepen 3 tot
en met 8 geopend. Leerlingen die deel willen nemen kunnen hiervoor wekelijks inschrijven. Bij de deur van de Kastanjetuin hangt de intekenlijst. Leerlingen krijgen wat drinken en iets lekkers en mogen kosteloos een uurtje in ons café genieten van allerlei leesactiviteiten. Theek 5 heeft gezorgd voor de nieuwste leesboeken! Juf Meral zal hierbij
aanwezig zijn. Er mogen maximaal 20 leerlingen deelnemen. Schrijf je snel in: vol=vol!
THEATERVOORSTELLINGEN
Samen met Remco Raessen van Theater Spelenderhand worden er twee gratis voorstellingen in de speelzaal verzorgd. Deze voorstellingen zijn voor kinderen van 3 tot en met
6 jaar. Ouders zijn welkom
Vrijdag 19 november 10.15 uur: Pluis is verliefd
Vrijdag 17 december 10.15 uur: Beer slaapt weer
Er kunnen maximaal 50 personen in de speelzaal. Geef je snel op want vol=vol. Voor
meer info en aanmelden: marliessnoeren@sintjandongen.nl
KUNSTKANJERS
Vanaf 1 november starten allerlei leuke (bijna gratis) activiteiten voor leerlingen uit de
groepen 1 tot en met 8. De naschoolse activiteiten worden gegeven door docenten
werkzaam voor het KunstPodium. Voor meer info en aanmelden:
www.kunstkanjers.nl
STUDIO GROW
Studio Grow bouwt voort op het thema van de Kinderboekenweek en begeleidt kinderen op een persoonlijke ontdekkingstocht. In de klas en daarbuiten lezen kinderen
boeken rond het thema ‘Worden wat je wil’ en delen ze hun leesbeleving. Door te praten over hun gedachten en gevoelens bij boeken doen de kinderen nieuwe ontdekkingen: over de betekenis van een gelezen verhaal, maar ook over zichzelf en hun omgeving en over nieuwe boeken die ze nog kunnen lezen.
Het delen van leeservaringen gebeurt ook door middel van een digitaal inspiratiemagazine dat de kinderen zelf gaan maken. Een groep kinderen van groep 6 tot en met groep
8 neemt daarbij het voortouw. Zij bedenken hoe het magazine eruit moet gaan zien en
vullen het met tekstjes, foto’s, tips, weetjes en vlogs. Op deze manier wordt het voor
alle kinderen van de school en hun ouders een inspiratiebron om nog meer te gaan
(voor)lezen. Na de vakantie ontvangen de leerlingen hierover meer informatie.
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Oudercommissie
Wij organiseren jaarlijks een aantal schoolbrede activiteiten. In september zijn
we dit schooljaar weer goed begonnen. Alle kinderen op hun liefst op de foto
en op hun vrolijkst op schoolreis.

.

De verhalen en foto’s van de schoolreis zult u vast al hebben bewonderd Met
veel enthousiasme zijn inmiddels ook de voorbereidingen gestart voor de activiteiten van december. Te zijner tijd zullen de betreffende werkgroepen u informeren over de invulling van die dagen.
Het is een feestje om die te mogen organiseren.

Mede dankzij uw bijdrage
kunnen wij er mooie, gezellige en bijzondere dagen van maken.

Oudercommissie
Week tegen Kindermishandeling
Van 15 tot en met 21 november 2021 is de landelijke Week tegen Kindermishandeling. Ook in de regio Hart van Brabant een week vol activiteiten. Om aandacht te vragen voor kindermishandeling, maar vooral ook om samen de aanpak van kindermishandeling te versterken.
In de regio Hart van Brabant is het thema van 2021:
Ik zie jou. Want alle kinderen hebben er recht op om
gezien en gehoord te worden. Zeker als ze opgroeien
in een onveilige thuissituatie. Jongeren en volwassenen die mishandeld zijn, vertellen dat er mensen in hun omgeving moeten zijn geweest die iets gehoord of gezien hebben. Maar dat niemand of alleen een enkeling er
iets van heeft gezegd of er iets aan heeft gedaan, en dat ze daar, naast de andere
gevolgen van de mishandeling, last van hebben. Zie jij echt hoe het gaat met kinderen
in jouw omgeving? Zeggen wat je ziet mag en helpt. Erover praten mét ouders en
kinderen is al een vorm van helpen.
Meer informatie is te vinden op de website —> https://www.zorgenomeenkind.nl
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Samenwerkingsverband

Oudercommissie
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