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Wat hadden we weer zin om na al die weken vakantie onze ouders en leerlingen terug 

te zien. En ja, gelukkig kan dat weer op het schoolplein. Een bijzonder welkom voor alle 

nieuwe leerlingen en hun ouders.  Ook de nieuwe teamleden Maureen-Sanne-Dewy– 

Jolanda heten we van harte welkom.  

We zijn knallend aan ons nieuwe schooljaar begonnen!  

 

  

 

 

Versoepelingen coronaregels: 

Het kabinet heeft besloten de coronaregels voor het onderwijs te versoepelen. Vanaf 

20 september is het niet meer nodig dat de hele klas in quarantaine gaat  bij één      

besmetting. Het kabinet volgt hierin het advies van het OMT. De PO-Raad is blij dat dat 

de regels op een veilige manier versoepeld kunnen worden en dat zo veel mogelijk kin-

deren onderwijs kunnen volgen op school. De GGD adviseert op basis van maatwerk 

welke quarantainemaatregelen er nodig zijn bij een coronabesmetting op school.  

 

Uiteraard blijven de algemene richtlijnen gelden —> kinderen met klachten blijven thuis 

en testen wordt dringend geadviseerd. 

 

Even bijpraten:  

 

Woensdag 29 september 12.00 uur : Kinderpostzegels groep 8 

Donderdag 30 september: schoolreis alle groepen 

Maandag 4 oktober: 19.30 –20.30 uur info avond VO voor ouders van groep 7 en 8 

Woensdag 5 oktober: opening KinderBoekenWeek    

 

Herfstvakantie vanaf maandag 25 oktober 

 

  Volgende nieuwsbrief: 20 oktober 

Belangrijke data 
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Ook dit schooljaar hebben we weer een enthousiaste groep 
stagiaires in ons midden. Samen met IKC Achterberg zijn wij 
de samenwerking met Fontys Kind en Educatie aangegaan en 
leiden wij de stagiaires samen op. 

 
Ik ben Joep van Dongen. Ik ben 18 jaar en kom uit Tilburg. Ik ben tweede 
jaars pabo student en loop stage in groep 7 bij meester Sander. Ik ben elke 
dinsdag en woensdag in de klas. Ik heb een passie voor lesgeven, voetbal en 
muziek. Ik heb er ontzettend veel zin in om de kinderen veel te leren met 
leuke lessen. Ik kijk er naar uit om aan de slag te gaan!  

 
 

Ik ben Corneel Willemse. Ik ben 18 jaar en woon al heel mijn leven in Don-
gen. In mijn vrije tijd houd ik me bezig met mijn vrienden, voetbal bij V.V. 
Dongen en ben ik actief bij Scouting Laurentius. Dit is mijn tweede jaar op 
de Pabo. Dit schooljaar loop ik hier op school stage bij juf Dewy in groep 6. 
Elke dinsdag en woensdag ben ik in de klas. Samen met de collega's en de 
kinderen wil ik er een mooie tijd van maken! 

 
Ik ben Linda in ’t Groen en ben 3e jaars pabo student. Ik loop stage in 

groep 4 op maandag en dinsdag. 3 woorden die mij omschrijven:               
vrolijk, nieuwsgierig en enthousiast.  
In mijn vrije tijd zit ik bij een musicalgroep en ben ik begeleidster bij de 
scouting. Ik heb onwijs veel zin in dit jaar! 

 

Stagiaires 

 

We zijn weer begonnen en dat betekent dat we intensiever gaan deelnemen aan het 

verkeer. Het is natuurlijk erg belangrijk dat alle verkeersdeelnemers weer rekening gaan 

houden met de drukte rond de scholen. Ook voor u als ouder is het goed 

dat u samen met uw kind de route naar school goed verkent en oefent.  

 

Ook op school besteden we hier aandacht aan. We houden het samen 

veilig rond onze school! En omdat we dit SAMEN doen, willen we jullie 

vragen extra te letten op het parkeren rondom het Juniorgebouw? Graag 

in de daarvoor bestemde parkeervakken, dan is de rest van de buurt rustig en overzich-

telijk voor onze kinderen. Dank jullie wel! 

De scholen zijn weer begonnen 
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Iedere school is verplicht een procedure opgesteld te hebben om machtsmis-

bruik in de meest brede zin van het woord op school te voorkomen en  

eventuele klachten op dit terrein zorgvuldig te kunnen behandelen.  

De Sint Jan heeft daarom twee vertrouwenspersonen, namelijk Leny van Gent 

en Melissa Janssen, laatstgenoemde is hierin de coördinator en aanspreekpunt 

voor ouders en leerlingen. Bij beiden kan men terecht als er sprake zou zijn van 

een of andere vorm van machtsmisbruik.  

Wat doen de vertrouwenspersonen?  

- Luisteren naar de klacht  

- Samen met u mogelijke oplossingen bedenken  

- Informatie geven over de klachtenprocedure  

- Meldplicht naar bestuur bij seksuele intimidatie  

- Overleggen met de externe vertrouwenspersoon  

- Eventueel verwijzen naar de externe vertrou-

wenspersoon  

- Contact houden met ouder en leerlingen 

Leny van Gent                     Melissa Janssen 

 

Vertrouwenspersonen 

 

Speelzaal juniorgebouw 

De speelzaal in het juniorgebouw is mooi opgeknapt in de vakantie. De wand 

van het klimrek is  gestuct en geschilderd.  

De kinderen van groep 1-2 en 3 zijn er heel blij mee. 
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De Taskforce Kindermishandeling Hart van Brabant ontwikkelde samen met 

partners zoals GGD Hart voor Brabant, IMW Tilburg, Sterk Huis en Stichting 

Groei Veilig, een toolkit voor basisscholen. Met veel informatie én instru-

menten om te praten met kinderen.                

Iedere basisschool in regio Hart van Brabant 

heeft deze toolkit ontvangen. 

 

Leerkrachten kunnen in de klas met kinderen 

praten over de rechten van elk kind om veilig op 

te groeien. Kinderen leren wat hun 

grenzen, wensen en rechten zijn en weten waar 

ze terecht kunnen als ze hulp nodig hebben. Veel kinderen die kindermis-

handeling meemaken weten niet dat het niet normaal is wat hen overkomt. 

Andere leerlingen weten niet dat misschien een klasgenoot thuis in een on-

veilige situatie zit.  

Door er in de klas over te praten, komt het gesprek op gang en kan het ta-

boe doorbroken worden. Praten helpt! 

 

Toolkit “praten helpt” 

 

Schoolreis 

Volgende week donderdag gaan alle groepen gezellig op schoolreis! 

Mocht u de vrijwillige schoolreisbijdrage nog niet hebben betaald, dan 

verzoeken wij u dat alsnog te doen. 

 

Morgen krijgen de leerlingen te horen naar welke 

bestemming ze zullen vertrekken. 

 

We wensen iedereen een toffe dag en houden jullie via KlasBord op de 

hoogte. 
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Nieuwe leesmethode 

We zijn nu drie weken onderweg en de nieuwe leesmethode wordt al 
volledig ingezet binnen de groepen 4 t/m 8. Natuurlijk is 
het even wennen voor kinderen en leerkrachten, maar ie-
dere les ontdekken we samen weer nieuwe tools die het 
leesonderwijs kunnen ondersteunen. 
Deze methode heeft namelijk ook een zeer uitgebreide 
software die ontwikkeld is voor gebruik door de kinderen 
op school en thuis.  
Hoe leuk is het om een gelezen stukje tekst terug te horen…! Met de 

software kunnen kinderen zichzelf opnemen en horen 
hoe ze gelezen hebben. Ook het tempo van lezen wordt 
bijgehouden en zo kunnen kinderen zichzelf uitdagen 
om vloeiender en vlotter te gaan lezen.  
Deze software wordt ingezet tijdens de leeslessen, maar 
kan ook thuis gebruikt worden. 
 

Inloggen via Prowise en het icoontje Estafette aanklikken is voldoende 
om uw kind thuis op een leuke, interactieve manier aan het lezen te krij-
gen.  

 

Schoolfotograaf 

Afgelopen maandag zijn we allemaal weer op ons mooist vastgelegd door 
de schoolfotograaf. 
We zullen nog een weekje of vier geduld moeten hebben om het         
eindresultaat te kunnen bekijken.   

 
Wanneer de foto’s online staan, krijgen de kinderen 
een kaart mee naar huis waarop de inlogcode staat. 
(www.schoolkidsfotogafie.nl) 

 
Hier kunt u zelf bekijken welke foto’s u graag wel of niet wilt bestellen 


