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Beste ouder(s)/ verzorger(s), 

 

Wat een toppers op Sint Jan. Toen we dinsdagavond te horen kregen dat we wederom 

onze deuren moesten sluiten, zijn ouders en leerkrachten meteen in de actiestand ge-

komen. Het is ons gelukt in alle groepen aandacht te besteden aan het kerstfeest. Ieder 

op zijn eigen manier en passend bij de leeftijd, maar allemaal met een feestelijk kerst-

ontbijt. Wat een geweldige sfeer in alle groepen. 

 

Naast het vieren van feest, zullen we deze week ook afscheid moeten nemen. 

 

Juf Mascha zal onze stichting gaan verlaten. Na 23 jaar vindt zij het tijd voor een nieuwe 

uitdaging. We zullen haar enorm missen en wensen haar heel veel succes in Ooster-

hout. Vandaag heeft ze afscheid genomen van haar leerlingen. Vanochtend werd ze 

verrast met een mooi afscheidscadeau van alle ouders en leerlingen. Dank jullie wel! 

Ook Junior (groep 4) en Anna (groep 3) gaan onze school verlaten en starten op een 

nieuwe basisschool in Udenhout. Veel succes toppers. We willen jullie bedanken voor 

de lekkere traktatie en hopen dat jullie blij zijn met jullie T-shirts!  

 

Tot slot willen wij jullie fijne feestdagen wensen en een heel gezond en gelukkig 2022! 

 

Even bijpraten:  

 

 

Maandag 20 tot en met donderdag 23 december zijn de 

basisscholen gesloten. Er wordt noodopvang verzorgd. 

 

Vrijdag 24 december tot en met zondag 9 januari: vakantie 

 

Belangrijke data 
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Wat een sfeertje! 

 

 

Wat hebben we genoten van de kerstviering. Iets eerder 

dan gepland maar mede dankzij jullie creativiteit is het 

een geweldige dag geworden.  

De ouders van de OC hebben gezorgd voor eten, drinken 

en lekkers voor onze leerlingen. TOP geregeld. 

Lekker samen eten, knutselen, spelen en opruimen. Wij wil-

len jullie bedanken voor jullie inzet en flexibiliteit.  

Wij werden verrast door familie van den Dungen. Daan had 

twee heerlijke cakes voor de juffen en meesters gebakken. 

Dank je wel Bakker Daan. 

 

Kerstviering in de groepen 
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Sjors Sportief is een sportkennismakingsproject waarbij kin-
deren op een laagdrempelige wijze kennis kunnen maken met 
verschillende takken van sport. Het aanbod wordt verzameld in 
een boekje. Iedere gemeente brengt zijn eigen boekje uit. De 
voorkant van het boekje wordt door leerlingen uit de betreffende gemeente ontwor-
pen. Ook onze school is benaderd met de vraag of we deel willen nemen aan deze te-
kenwedstrijd. 
 
Onze tweedejaars studenten, Corneel en Joep, zijn 
hiermee aan de slag gegaan. Ze hebben een lessen 
serie gemaakt en met de leerlingen gesproken over 
reclame en posters. Wat maakt een poster               
aantrekkelijk?  
 
Leerlingen mochten een poster ontwerpen en wij 
hebben onze winnende poster ingezonden en hopen 
dat jullie ook willen stemmen. 

 
https://www.sjorssportief.nl/tekenwedstrijd?
municipality_id=167  
 
Lizzy (groep 6) en Sara (groep 7) hebben deze tekening gemaakt. 

 
Wie weet staat onze tekening straks op de voorkant van de boekjes uit de gemeente 
Dongen, dat zou toch geweldig zijn? 

 

Tekenwedstrijd Sjors Sportief 

 

Workshop leerkrachten 

Onze leerkrachten hebben mogen ervaren hoe het is om 
als reporter aan het werk te gaan. Tjeerd van den Elsen 
(leraar van het jaar 2017 en eigenaar van Radiorakkers) 
heeft een workshop verzorgd.  

In het nieuwe jaar zullen leerlingen ook de kans krijgen  
deel te nemen aan een workshop waarbij een podcast 
gemaakt wordt. 

Heeft u weleens een podcast geluisterd met uw kind(eren). Echt een aanrader!
www.kinderpodcasts.nl 

https://www.sjorssportief.nl/tekenwedstrijd?municipality_id=167
https://www.sjorssportief.nl/tekenwedstrijd?municipality_id=167
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Studio Grow —> MAGAZINE 

  
Met trots presenteren wij het digitale magazine dat door leerlingen van de Sint 
Jan is gemaakt. Het gaat over lezen en boeken en bevat leuke filmpjes, een quiz 
of interviews die gemaakt zijn door een speciale leerlingen redactie.  
 
Deze leerlingen zijn een aantal keer bijeen gekomen onder leiding van een lees-
consulent en hebben gewerkt als  
• Vlogger; 
• Leesconsulent; 
• Vormgever of 
• Journalist 
 
Ze mogen trots zijn op het resultaat. (De link staat in de mail) 
  
Op dinsdag 21 en donderdag 23 december van 14.30 tot 16.30 ben je, samen 
met je kind, van harte welkom bij Bibliotheek Theek 5 in de Cammeleur. Op de 
eerste verdieping ontvangt Yvonne jullie (in de inspiratiekamer) om samen dit 
digitale magazine te bekijken op een groot scherm, want dan komt het nog 
mooier over. Maak gebruik van deze kans en krijg daarbij ook nog eens een per-
soonlijk boekenadvies mee.   
  

We wensen je veel lees- en kijkplezier.  
  
 

 

 

 

 

 

 


