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UITGAVES SCHOOLJAAR 2017-2018 
Uitgave 4: Donderdag 16 november 2017 

Uitgave 5: Donderdag 14 december 2017 

Uitgave 6: Donderdag 11 januari 2018 

Uitgave 7: Donderdag 2 februari 2018 

Uitgave 8: Donderdag 8 maart 2018 

Uitgave 9: Donderdag 5 april 2018 

Uitgave 10: Donderdag 17 mei 2018 

Uitgave 11: Donderdag 14 juni 2018 

Uitgave 12: Vrijdag 6 juli 2018 

 

 

PLANNING 
Vrijdag 27 oktober: 

 Vanaf 14.30 uur centraal inhaalmoment leerjaar 4. 

Woensdag 1 november: 

 Excursie Rotterdam voor leerlingen leerjaar 3 met ak en/of gs in het pakket. 

Vrijdag 3 november: 

 Studiedag gehele personeel (leerlingen zijn de hele dag vrij). 

Maandag 6 november: 

 Voortgangsvergadering leerjaar 1 en 2. 

Dinsdag 7 november:  

 Voortgangsvergadering leerjaar 1 en 2, lessen van 40 minuten. 

Woensdag 8 november: 

 Vanaf 19.30 uur: Meet and Greet voor ouders van leerjaar 1 (zie uitnodiging verderop). 

 Afname herkansing leerjaar 1 t/m 4 van periode 1 (les 8 en 9). 

Donderdag 9 november: 

 19.30 – 23.00 uur: onderbouwfeest (leerjaar 1 en 2). 

 Afname herkansing leerjaar 1 t/m 4 van periode 1 (les 8 en 9). 

Vrijdag 10 november: 

 Leerjaar 1 en 2 eerste uur vrij en huiswerkvrij. 

Maandag 13 november: 

 Start project fitste klas voor leerjaar 2. 

 Voortgangsvergadering leerjaar 3 en 4. 

Dinsdag 14 november: 

 Voortgangsvergadering leerjaar 3 en 4, lessen van 40 minuten. 

Woensdag 15 november: 

 Voortgangsvergadering leerjaar 3 en 4, lessen van 40 minuten. 

Donderdag 16 november: 

 Nieuwsbrief 4. 

Maandag 20 november:   

 Uitreiking cijferlijst leerjaar 1 tot en met 4. 



Dinsdag 21 november: 

 Studiemiddag, lessen van 40 minuten. Sportklas leerjaar 1 en 2 vervalt. 

Donderdag 23 november: 

 19.00 uur: MR-vergadering. 

Maandag 27 november: 

 19.30-21.00 uur: Ontdekkingstocht met informatie voor ouders en leerlingen van groep 8. 

Dinsdag 28 en woensdag 29 november: 

 Ouderspreekuur (middag en avond). 

Woensdag 29 november: 

 19.30-21.00 uur: Ontdekkingstocht met informatie voor ouders en leerlingen van groep 8. 

Woensdag 6 december: 

 Leerlingen 1e uur vrij en huiswerkvrij. 

Vrijdag 8 december: 

 Einde project fitste klas voor leerjaar 2. 

 

 

ONDERBOUWFEEST 

 

Groot après-ski feest voor de onderbouw op 9 november! 

Het begint om 19.30 uur en is afgelopen om 23.00 uur. 

DJ Petertje zal komen draaien en we hebben een gave prijs 

voor degene met de mooiste après ski kleding! Kom daarom  

allemaal in je mooiste lederhosen! 

Leerlingen mogen alleen vroegtijdig het feest verlaten na 

contact met ouders of als ouders hun kind zelf komen op-

halen. 

We zien jullie dan. 

 

Groetjes, de leerlingenraad! 

 

 

 

OUDER-APP 

Vanaf dit moment kunt u gebruik maken van de ouder app van SOMtoday. U kunt inloggen op de ouderapp met 

dezelfde gegevens als waarmee u inlogt op het ouderportaal. 

Het is wel belangrijk dat u vóórdat u de app gaat gebruiken eerst inlogt op het ouderportaal, ook als u dit al eens eerder 

heeft gedaan. Na het inloggen op het ouderportaal kunt u de app downloaden uit de app-store. 

Als bijlage vindt u de handleiding om in te loggen op het ouderportaal. 

 

 

 

WEBSITE 

Helaas heeft het lanceren van de nieuwe website enige vertraging opgelopen. Het streven is nu om medio november 

de nieuwe website volledig in de lucht te hebben. 

Ouders, leerlingen en personeel zullen ter zijner tijd over het definitieve moment geïnformeerd worden. 

  

 

 

HERKANSEN 

Periode 1 is bijna afgelopen. Dit houdt in dat elke leerling maximaal twee b-toetsen mag herkansen uit de afgelopen 

periode. De leerling dient zelf bij de vakdocent van het te herkansen vak aan te geven dat hij/zij een toets wil herkansen 

en dient met de docent een afspraak te maken voor woensdag 8 november of donderdag 9 november  Dit dient uiterlijk 

maandag 6 november om 10.00 uur gebeurd te zijn. Inschrijvingen na 10.00 uur kunnen niet meer geaccepteerd wor-

den. Na het inschrijven worden de leerlingen op 8 en 9 november geïnformeerd in welk lokaal de toets plaats vindt. 

Voor leerlingen die zonder reden afwezig zijn tijdens het herkansingsmoment vervalt de kans. 



OLYMPIC MOVES SCHOOLSPORTCOMPETITIE 
Olympic Moves is in de afgelopen dertien jaar uitgegroeid tot de grootste schoolsportcompetitie van Nederland! Het 

is een jaarlijkse competitie tussen scholen uit het voortgezet onderwijs, waarbij jongeren elkaar 

eerst regionaal en daarna nationaal uitdagen om het nationaal kampioenschap voor scholen. 

Amsterdam is Hosting City van 'Olympic Moves The School Final' en ontvangt de finalisten in 

en rondom het Olympisch Stadion. Via selectieprocedures op middelbare scholen en de 

regionale kampioenschappen nemen circa 150.000 leerlingen van 300 middelbare scholen, deel 

aan Olympic Moves. 

Olympic Moves The School Final: vrijdag 8 juni 2018! 

De 6000 finalisten reizen dan af naar 'Olympic Moves The School Final' die zijn opening kent in het Olympisch 

Stadion in Amsterdam. Gedurende een dag vol plezier, sport en show strijden zij om het nationale kampioenschap 

voor scholen waarbij deelnemen net zo belangrijk is als winnen.  

Wil je komend jaar ook deelnemen aan deze schoolsportcompetitie? Op de deur van de spreekkamer tegenover de 

conciërge hangen lijsten, waar je je in kunt schrijven voor voetbal (veld-zaal). Afhankelijk van het aantal deelnemers 

worden er selectiedagen gehouden. 

Natuurlijk zijn er ook andere sporten waar we aan deel kunnen nemen. Voor de volgende sporten kun je je persoonlijk 

opgeven bij je docent LO. Je mag hiervoor zelf een team/groep vormen. 

Atletiek Vijfkamp  Korfbal    Streetdance   Volleybal 

Badminton   Minitrampoline   Tennis 

Floorball (unihockey)  Softball    Ultimate Frisbee 

Handbal   Streetball   Veldlopen 

Donderdag 2 november is de uiterlijke inschrijfdatum 

 
 
HISTORISCH OPENLUCHTMUSEUM EINDHOVEN 

We zijn vlak voor de herfstvakantie met de brugklassen naar het Historisch 

Openluchtmuseum in Eindhoven geweest. Het was een gezellig uitje met leuke 

activiteiten, lekkere koeken, heerlijk brood en een kampvuurlucht in onze 

kleren. We waren voor één dagje echte prehistorische boeren en boerinnen. 

We hebben veel geleerd en vooral ook erg veel lol gemaakt. De sectie 

geschiedenis wil de leerlingen en de begeleiders dan ook graag bedanken voor 

een geslaagde dag en een mooie afsluiting van het tijdvak Jagers en Boeren. 

 

De sectie geschiedenis. 

 

 

GEMERT FITLAND KLAS 1 
Met goed weer en wind in de rug vertrok klas 1 op vrijdag voor de herfstvakantie richting Gemert. Op een eraf gelopen 

ketting na is de heenreis prima verlopen. In Gemert gingen de klassen ieder naar een aantal sportieve stations waarbij 

body pump, rodeostier, spinning, racketspelen en fitness de onderdelen vormden. De leerlingen deden enthousiast mee 

en er werd prima en fanatiek meegedaan. Leerlingen hebben elkaar weer eens op een andere manier bezig gezien 

waarbij ook samen lunchen een goede en leerzame activiteit bleek te zijn. 

Om 13.30 uur was het programma klaar en werd weer koers gezet richting Helmond. Iedereen mocht vanaf het 

bereiken van de grens Dierdonk /Rijpelberg zijns weegs gaan op naar de herfstvakantie. 

De bezemwagen weer zijn nut bewezen en heeft de betrokken leerling keurig thuis afgezet. Een goed verlopen dag 

kunnen we stellen en bij navraag ook in de beleving van de leerlingen. 

Bijgaande foto’s zijn daar zeker een illustratie van. 



KLASSENDAG LEERAAR 2 
Op vrijdag 13 oktober is heel leerjaar 2 naar activiteitencentrum de Brug in Mierlo gegaan om zich in een ontspannen 

sfeer lekker in te spannen. Er werd door de 5 klassen in een circuitvorm doorgedraaid en er werd hard gewerkt. 

Bij het onderdeel badminton mochten de leerlingen zelf hun tegenstanders uitzoeken en werd er op een ontspannen 

manier een shuttletje geslagen, waarbij het er bij de een wat fanatieker aan toe ging dan bij de ander. Bij de onderdelen 

bootcamp, conditietraining en spinning werd er onder leiding van instructeurs van de Brug keihard gewerkt. De 

leerlingen werden uitgedaagd om het beste van zichzelf te geven en daarbij is menig zweetdruppel gevallen. Het vijfde 

onderdeel was bowling. In een disco-achtige sfeer vlogen de ballen over de baan en menige spare en strike verscheen 

op de borden. Een enkele begeleider liet zich verleiden om het tegen de jeugd op te nemen met wisselende resultaten. 

Al met al een zeer geslaagde dag en iedereen ging met een lekker gevoel de vakantie in. 

 

 

 

SCHOOLWERKDAG LEERAAR 3 
Op 11, 12 en 13 oktober zijn we met ruim 140 leerlingen uit leerjaar 3 op SWD geweest. Ook dit jaar zijn we naar 

Lierop afgereisd om 3 dagen te verblijven bij ‘Brabantbos’. Een schitterende accommodatie met alle mogelijkheden 

voor ons sportieve programma.  

Verschillende activiteiten zijn door onze leerlingen met veel fanatisme afgerond, met als doel de 1e prijs in de wacht 

te slepen voor hun klas. Dit jaar was de strijd om de 1e plek erg spannend. Na de spellenmiddag, en de spooktocht op 

woensdag lagen de klassen nog erg dicht bij elkaar. Op donderdag is de strijd doorgegaan met onder anderen 

mountainbiken, zwemmen, handboogschieten/blaaspijpschieten, bowlen en vlotbouwen. 

De dag hebben we afgesloten met de quiz ‘Petje op - Petje af’ en als laatste de discoavond. Na alle inspanningen van 

de eerste twee dagen en natuurlijk weinig nachtrust (vooral de 1e nacht) waren de meeste leerlingen behoorlijk 

vermoeid. Vrijdagmorgen stond als laatste activiteit de fototocht op het programma. Al bij al dus heel veel activiteiten 

en een spannende strijd om de 1e plek. Uiteindelijk is klas 3E volkomen terecht als 1e geëindigd. Gefeliciteerd!!! 

 

Leerlingen en begeleiding, erg bedankt voor jullie inzet. De SWD 2017 zijn zeer geslaagd. 

De heer Lammers en de heer Van Seggelen. 

 

 

 

NIEUWS VAN DE DECANEN 
In de maand november houden de meeste MBO’s hun open dag. Op de websites van de MBO’s staat meer informatie. 

Hieronder staan, onder voorbehoud, de data van de open dagen: 

 

School Datum 

ROC Ter Aa Helmond Zondag 12 november 

Helicon Helmond Zondag 26 november 

Summa College Eindhoven Zaterdag 18 november 

De Rooi Pannen Eindhoven/Tilburg Zondag 21 januari 

Sint Lucas Eindhoven/Boxtel Zondag 19 november 

Koning Willem I College ’s Hertogenbosch Zaterdag 25 november 

Gilde Opleidingen Venray Zondag 19 november 

ROC Tilburg Zondag 26 november 

 

Vanaf 1 november kunnen leerlingen uit leerjaar 4 zich digitaal aanmelden bij een vervolgopleiding in het MBO. 

MBO’s vragen hierbij om een digitaal doorstroomdossier. De activatiecode hiervoor is verkrijgbaar bij de decanen. 

 

 

 

 

 

 

 



NIEUWSFLITS OUDERRAAD 
 De Ouderraad organiseert dit jaar weer de Meet  & Greet, op 8 november voor ouders/verzorgers van leerlingen 

van leerjaar 1.  Het onderwerp is dit jaar: Het Puberbrein. Komt U ook? 

 Dit jaar  waren er weer  veel  nieuwe ouders die zich aangemeld  hebben voor de ouderraad, zoveel zelfs dat we 

hebben moeten loten. Welkom allemaal. 

 Op 25 september hebben we onze eerste Ouderraad vergadering gehad. 

 Op 4 december aanstaande  is de volgende Ouderraad vergadering. 

 Heeft U vragen mail ons. 

 

 

 

PROJECT: DE FITSTE KLAS 
Jongeren met een gezonde leefstijl ontwikkelen zich beter, nemen langer 

zelfstandig deel aan de maatschappij en hebben minder ondersteuning en zorg 

nodig. Hun gezonde leefstijl draagt bij aan hun geluk en het verminderen van 

maatschappelijke druk (bron: GGD) 

Maandag 13 november gaan we starten met het project de fitste klas in klas 2. Dit 

project is een samenwerking tussen biologie, leefstijl, techniek en lo, waarin het 

accent ligt op het bevorderen van een gezonde leefstijl onder leerlingen.  

Het project zal vier weken duren. Bij aanvang van het project zal er bij de les l.o. 

een zogenaamde o-meting gedaan worden. Er wordt dan getest hoe de algemene fitheid van de klas is op dat 

moment. Tijdens de weken die volgen zullen de vier vakken aandacht besteden aan het project. 

Lessen l.o.: 

- Verbeteren algemene fitheid 

- Hartslag meten 

Lessen biologie: 

- Gezonde voeding 

- Opdracht broodje gezond 

Lessen leefstijl: 

- Tijdens de lessen leefstijl worden de verschillende onderdelen van een gezonde leefstijl besproken. 

Lessen techniek: 

- Opdracht gezonde voeding. 

Aan het eind van het project gaan we kijken welke klas het beste gepresteerd heeft tijdens het project. Dit is afhankelijk 

van de vooruitgang in de algemene fitheid en de betrokkenheid van leerlingen in de lessen biologie en leefstijl. De 

klas die de meeste punten behaald sleept de titel: “de fitste klas” binnen. De prijs is een dag zwemmen in Meerdal met 

de klas! 

Succes! 

 

 

 

BETALINGEN VIA WIS COLLLECT 
Binnenkort ontvangt u een mail voor de betalingen van uw kind (ouderbijdrage, sportklas, chromebook) voor het 

schooljaar 2017-2018. De facturatie zal verspreid worden over enkele maanden. 

Voor de facturatie maken wij gebruik van het systeem: WIS Collect.  

Alle betalingen aan de school met betrekking tot uw kind kunt u hier afhandelen en later weer terug vinden. 

Voor de betaling van de facturen heeft u de volgende betaalmogelijkheden: 

 direct betalen met iDEAL of 

 kiezen voor een overboeking.  

U krijgt toegang tot het betaalsysteem door op de link te klikken in de mail die u van ons ontvangt. 

 

Bewaar de mail goed: via de link in de mail  kunt u op elk gewenst moment weer inloggen in het betaalsysteem 

van de school. 

 

 



MEET & GREET 
 
Aan de ouders van onze eerstejaars leerlingen 

 

Op woensdag 08 november houden wij een ‘MEET AND GREET ‘ voor alle 

ouders van onze eerstejaars leerlingen met als thema: ‘Puberbrein’  

 

U kunt deze avond op informele wijze kennis maken met andere ouders uit de klas van uw zoon of dochter en 

tegelijkertijd eens met elkaar van gedachten wisselen over onderwerpen die pubers van deze generatie bezig houden. 

 

Herkenbare situaties volgen elkaar vanavond in snel tempo op. Herkent u uw zoon of dochter in de sketches over 

social media? Leest u mee op de Facebook van uw kind? Wat vindt u dan van de foto’s die hij of zij post? Bent u het 

altijd eens met de sexy kleding of foto’s die doorgestuurd worden? 

 

Hoewel jullie kinderen net van de lagere school komen, wordt er ook stilgestaan bij de alcoholinname van  jongeren. 

Is daar een afspraak over binnen het gezin? Of knijpt de opvoeder een oogje toe omdat hij de discussie liever uit de 

weg gaat? Veel ouders bieden binnenshuis wel een biertje aan, omdat je dan zicht hebt op de situatie. Is de 

leeftijdsgrens van 18 jaar niet onverbiddelijk? 

 

En: Hoe zit het met seksualiteit? Vaak weten kinderen al veel meer dan wij denken. Wordt hier thuis openlijk over 

gesproken? En wie geeft er tegenwoordig de seksuele voorlichting? Is dit de taak van school, van internet of van de 

opvoeder? 

 

Deze avond is met medewerking van  

  

Een deskundige spreker zorgt voor de theorie over de verschillende onderwerpen. Ouders ontvangen direct een 

aantal handige tips en tricks. 

Datum  : woensdag 08 november 2017                       

Locatie  :  aula Jan van Brabant college               

Aanvang :  19.30 uur tot +  22.00 uur                                                    

 

 

Aanmelden kan door het invullen van onderstaand strookje. U kunt het inleveren bij de administratie of sturen via 

email naar: ouderraad@janvanbrabantcollege.nl  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Ouder(s)/verzorger(s) van …………………………………………………………………… uit klas ……………….. 

komen met …….. persoon/personen naar de ‘Meet and Greet’ op woensdag.8 november 2017. 
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