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Maandelijks informatieblad voor leerlingen en ouders
CITO toetsen
De afgelopen weken hebben alle kinderen weer keihard gewerkt om alle Citotoetsen te maken. De meeste kinderen hebben de
toetsen in de groep gemaakt, maar sommige kinderen hebben wat extra zorg en aandacht nodig. Dat kan zijn omdat ze op een
ander niveau werken of omdat ze de toetsen voorgelezen krijgen vanwege bijvoorbeeld dyslexie. Er zijn ook kinderen die wat
meer tijd nodig hebben om de opdrachten te verwerken.
We gaan de resultaten met het team bekijken en bespreken. Wij kijken daarbij niet alleen naar de resultaten per leerling, maar
vooral ook naar de resultaten per groep. Ook vergelijken we de resultaten van onze school met het landelijk gemiddelde en met
andere scholen. Dat geeft ons de mogelijkheid om te zien wat goed gaat en waar nog aandacht en verbetering nodig is.

Groep 8 op weg naar het voortgezet onderwijs
In groep 8 hebben de leerlingen inmiddels de laatste Cito toetsen gemaakt. Zij zijn bijna “klaar” voor het
voortgezet onderwijs.
In november is er een voorlopig schooladvies gegeven. In februari volgt er nog een gesprek waarin het definitieve schooladvies
besproken wordt. De leerlingen worden hierbij ook uitgenodigd. Op die manier verkennen we samen welke vorm van onderwijs
het best past bij de mogelijkheden en de interesses van de leerlingen.
We bekijken dan ook samen het onderwijskundig rapport. Dat is een document waarin alle leerlinggegevens staan die voor het
Voortgezet Onderwijs belangrijk zijn. De ouders ontvangen dan ook een aanmeldformulier. In de eerste week van maart kunnen
de ouders hun kind aanmelden. In april maken alle leerlingen van groep 8 de centrale eindtoets. Tot nu toe hebben we gekozen
voor de papieren eindtoets. Inmiddels zijn de kinderen zo gewend geraakt aan het werken op de computer dat we vanaf nu de
eindtoets digitaal gaan afnemen. Alle leerlingen maken de toets op de computer. Dat betekent dat we de toets zelf in kunnen plannen in een bepaalde voorgeschreven periode. In februari maken de leerlingen een digitale proeftoets, zodat ze alvast kunnen wennen aan de manier van werken en toetsen. De uitslag van de toets wordt niet meer meegenomen in ons schooladvies. Ouders en
de school voor voortgezet onderwijs worden wel op de hoogte gebracht van de uitslag.
Binnenkort ontvangen alle ouders van groep 8 een uitnodiging voor het oudergesprek.
Ine van Gisbergen
Intern begeleider
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do

1

vr

2

za

3

zo

4

ma

5

werkdag Juf Ellen
MR vergadering
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werkdag juf Ellen
toetsenbordvaardigheid
Doe-mee-middag TTO Pius X-College

Carnaval in het Mini Hupke!
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Vrijdag 9 februari is het Carnaval in ons Mini Hupke! Dat gaan
we weer met zijn allen vieren. Van 13.15 tot 15.15 uur zijn alle
kinderen van groep 1 t/m 8 welkom op school voor deze grandioze carnavalsmiddag.

Groep 1-2 middag vrij
werkdag juf Marianne
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Juf Marianne werkt
middag Carnavalsviering 
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De kinderen van groep 1-2 zijn daarom op donderdagmiddag 8 februari vrij.
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Samen met de Prins, zijn adjudant, vorst en raadsleden en onze
Jeugdprins Bo en jeugdprinses Nikki maken we er in ons Mini
Hupke weer een gezellige middag van met leuke spelletjes en
lekker hossen.
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Toetsenbordvaardigheid
19.30 uur voortgangsbijeenkomst groep 7-8
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Informatieavond TTO Pius X-College
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Groep 1-2 VRIJ
vm: Scoolsport groep 8 
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In de week voor de carnavalsvakantie (van 5 t/m 9 februari) zullen juf Marianne en juf Ellen ruilen van werkdagen.
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Juf Marianne werkt deze week op donderdagmorgen (middag
zijn de kleuters vrij) en op vrijdag (’s middags is het carnavalsviering voor alle groepen).
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Rudolf, Ine en Jeanne BMT-studiedag
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Workshop dag praktijkonderwijs en
schakelklas Pius X-College
Klepperke maart
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20.00 uur Thema avond OC 

Carnaval staat weer voor de deur en daar
hoort natuurlijk een Jeugdprins en Jeugdprinses bij.
Op maandag 22 januari is door Prins Roel d’n
Urste bekend gemaakt dat Bo en Nikki de
Jeugdprins en Jeugdprinses van ’t Minihupke
zijn. Na afloop van de bekendmaking hebben
de Jeugdprins en Jeugdprinses samen met de
Prins en zijn adjudant de school omgedoopt tot ’t Mini Hupke.
De foto’s hiervan zijn te zien op de website van de school.

Je mag ’s middags mooi en/of gek verkleed naar school komen,
maar laat wapens (zwaarden, geweren) thuis!
Ook geen (spuit)confetti, maar natuurlijk wel serpentines om de
boel op te vrolijken.
Zo maken we er in ons Mini Hupke weer een vrolijk feest van!

Juf Ellen en juf Marianne ruilen hun
werkdagen in de week voor Carnaval

Juf Ellen werkt van maandag t/m woensdag.
De ondersteuning die Marianne geeft op donderdagmorgen,
wordt deze week verzet naar woensdagmorgen.

Vanaf deze week adviesgesprekken groep 8
Hoofdluiscontrole

Thema groep 1-2
Thema: Brrr…koud!
Foto’s van ons nieuwe thema zijn te zien op onze website.
Wij hebben de klas en de speelhoek om kunnen toveren tot een waar
Poollandschap.
Fijn dat iedereen zoveel spullen meegebracht heeft, zodat wij dit zo
konden realiseren.

Scoolsport Junior Dag groep 8
Vrijdag 23 februari wordt wederom de Scoolsport
Junior Dag georganiseerd. Op die dag maken de
kinderen uit groep 8 kennis met het vervolg op Click
Sport, het buitenschoolse sportprogramma op het Pius X-College. Het
programma zal bestaan uit een spetterende opening, waarna we de leerlingen d.m.v. een doordraaisysteem willen laten kennismaken met zoveel
mogelijk spectaculaire sporten.
Denk hierbij aan slamball, pannavoetbal, freerunning, klimmen, unihockey enz. Als afsluiting krijgen de leerlingen een Officieel Scoolsport Certificaat mee naar huis.
Het is belangrijk dat de kinderen van groep 8 deze ochtend hun sportspullen meebrengen en op de fiets naar school komen. We zijn ingedeeld in de ochtend van 09.00 tot 12.00 uur.
Ouders van groep 8 zullen nog benaderd worden om mee te fietsen.
Meester Harrie zal zich ontfermen over groep 7, waarvoor dank!

Wist u dat...


de kinderen hebben genoten van het
schaatsen tijdens de Winterfeesten in
Reusel?



we alle ouders die hebben meegeholpen willen
bedanken?



we meester en Harrie en juf Mieke willen
bedanken voor hun hulp tijdens de toets
afnames?



Devon Roijmans vanaf 6 februari bij ons in de
kleutergroep komt?



wij hopen dat hij het naar zijn zin zal hebben bij
ons op school?



Anne Roos, onze gymleerkracht, herstellende
is van een knieoperatie?



Wij haar via deze weg een goed herstel toewensen en hopen dat ze weer snel op de been
is?



Huub, (de man van juf Ellen) als Prins Humberto door het leven gaat tijdens het Carnaval in
Vessem?



wij juf Ellen een fijne Carnaval toewensen met
haar prins?



wij ook alle kinderen en hun ouders een
gezellige carnaval en een fijne vakantie toewensen?

De Nationale Voorleesdagen 2018
Op woensdag 24 januari 2018 zijn De Nationale Voorleesdagen 2018 van start gegaan voor kinderen die nog niet zelf kunnen lezen.
Tot en met zaterdag 3 februari is er van alles te doen in de Bibliotheken, boekwinkels, peuterspeelzalen, kinderdagverblijven en het
basisonderwijs.
Net als voorgaande jaren koos een jury van deskundigen een Prentenboeken Top Tien die gedurende de campagne centraal staan.
Eén boek wordt ieder jaar kozen tot Prentenboek van het Jaar. Dit jaar is dat:
SSST! DE TIJGER SLAAPT / van Britta Teckentrup

Waarom voorlezen?
• Is een warm moment samen
• Geeft baby’s en kinderen informatie over de wereld om hen heen
• Oefent de luistervaardigheid en het concentratievermogen
• Prikkelt de fantasie en sociaal-emotionele vaardigheden
• Stimuleert de taal- en spraakontwikkeling

Thema-avond OC donderdag 1 maart
Op donderdag 1 maart zal de Ouder Commissie van de St.-Jansschool voor de ouders
van de St.-Jansschool en de Lambertusschool een thema-avond organiseren.
Het thema van deze avond is “seksuele ontwikkeling en het belang van relationele/seksuele vorming”.
Er is voor dit onderwerp gekozen omdat beide scholen van 19 t/m 23 maart meedoen aan het project
Week van de Lentekriebels.
De Week van de Lentekriebels is ontstaan om relationele en seksuele vorming in het basisonderwijs te stimuleren. In het project
wordt relationele en seksuele vorming op een positieve en vrolijke manier onder de aandacht gebracht bij kinderen, scholen,
leerkrachten en ouders. Leerkrachten maken hierbij gebruik van het lespakket Kriebels in je Buik. De school wordt hierin ondersteund door de regionale GGD. Wilt u een kijkje nemen in het lespakket? Bekijk de demolessen op www.kriebelsinjebuik.nl!
De avond zal gehouden worden op de St.-Jansschool en zal verzorgd worden door Renee Klaasen van de GGD.
Tijdens deze avond zult u horen welke activiteiten er op school plaatsvinden en welke lessen er gegeven worden.
Zo bent u voorbereid op eventuele vragen van uw kind.
Daarnaast wordt meer verteld over de seksuele ontwikkelingsfasen die uw kind doorloopt. Op deze manier krijgt u een beeld van
gedrag op het gebied van relaties en seksualiteit wat bij de ontwikkeling van uw kind hoort. Het wordt dan gemakkelijker om het
onderscheid te kunnen maken tussen dit gedrag en eventueel grensoverschrijdend gedrag.

Op www.weekvandelentekriebels.nl vindt u meer informatie over relationele en seksuele vorming en de Week van de Lentekriebels.
U ontvangt binnenkort een mail waarin u kunt aangeven of u wel of niet aanwezig bent.
Wij hopen op een grote opkomst!

NIEUWS VAN NUMMEREEN
BSO
De maandkalender is alweer gevuld met zelf gekozen activiteiten. Hierin zijn spel, sport, koken, vrij spel buiten/ binnen, knutselen
en techniek weer uitgekozen als favorieten. Deze worden na een duidelijke uitleg door de pedagogisch medewerker per activiteit
per dag, door de kinderen zoveel mogelijk zelfstandig uitgevoerd. Hierdoor wordt hun creativiteit, en oplossend vermogen getraind en kunnen ze samen naar oplossingen zoeken!
Peuterprogramma

Welkom Tess en Truike! Zij komen vanaf februari bij ons spelen. We nemen afscheid van Isa want zij gaat naar groep 1 . We zijn
volop bezig met het nieuwe thema; namelijk ‘ik ga kleding kopen’. Vrijdag 9 februari mogen de peuters verkleed naar de speelzaal
komen, want dan kunnen we hier carnaval vieren!
Nieuwe website
Enkele weken geleden hebben we onze nieuwe website gelanceerd. Deze is nog steeds te vinden op www.nummereen.com
maar is geheel vernieuwd. Neem gerust eens een kijkje!

Oproepje voor twee nieuwe Schoolraadleden (SR)
Samen met de leden van de Schoolraad hebben we tijdens onze laatste bijeenkomst de volgende onderwerpen besproken:


Waar staan we als school als het gaat om stimuleren van gezonde voeding



De schooldeuren open of juist op slot onder schooltijd?

De schoolleiding is erg blij met de tips en handreikingen die we deze avond mochten ontvangen!

De Schoolraad (gezamenlijke Schoolraad met de St.-Jansschool) fungeert als een klankbord voor de directie en komt tweemaal per
schooljaar bij elkaar.
Omdat er vanuit de Lambertusschool nog maar twee ouders zitting hebben in de Schoolraad, doen we bij deze een oproepje!
Heeft u interesse om zitting te nemen in de SR van de Lambertusschool, geef dit dan door aan Jeanne.
Twijfel je of het iets voor je is, neem dan contact op met Carlijn van der Heijden of Marijse van de Put.

Beste kinderen,

Het is weer zo ver! Bijna gaat de nieuwe Click Sport periode weer van start.
In week 5 krijg je het Click magazine mee naar huis. In dit magazine staan een hoop leuke activiteiten, zoals nieuwe sporten, een
woordzoeker met prijsvraag en nog veel meer.
Ook kun je kiezen voor allerlei sportieve pakketten, waarin de binnensport centraal staan.

Let op: vanaf deze periode heb je meerdere mogelijkheden op verschillende dagen!
In de gemeente Bladel kun je je op 3 verschillende dagen inschrijven.
Op maandag in Bladel (Franciscusschool) en in Hapert (sporthal Eureka).
Op dinsdag in Bladel (sporthal X-sport zaal 8) en in Hapert (sporthal Eureka)
Op donderdag in Bladel (sporthal X-sport).
Er zullen dan in een periode van 7 weken, na school ( 16.00 uur tot 17.00 uur) verschillende sporten worden aangeboden, waaronder: zwemmen bij zwembad de Smagtenbocht, badminton i.s.m. BCHB, hockey i.s.m. hockeyclub Basko, Archery Tag en wandklimmen.

Schrijf je snel in vóór woensdag 7 februari 12.15 uur via het inschrijfformulier op www.clicksport.nl
Hopelijk tot bij Click Sport!

Een sportieve groet,
Anke Jansen, Daan Vermeulen en Roy Vissers

