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UITGAVES SCHOOLJAAR 2017-2018 
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 22 december: 

08.30 – 12.00 uur eindejaarsactiviteiten leerjaar 1 t/m 4. 

Ca 12.00 uur, start vakantie. 

Maandag 8 januari: 

Eerste lesdag van 2018. 

Donderdag 11 januari: 

Nieuwsbrief 6. 

Vrijdag 12 januari: 

Les 1 en 2, afname rekentoets voor leerlingen leerjaar 4 die rekenvaardigheden volgen. 

Woensdag 17 januari: 

Belangstellende leerlingen lunchen met schoolleiding. 

Donderdag 18 januari: 

Schaatsen voor leerlingen leerjaar 4 met LO 2 in pakket (stond eerst op 26 januari). 

Maandag 22 januari: 

Start toetsweek. In toetsweek rekentoets voor gedoubleerde leerlingen leerjaar 4. 

Start activiteitenweek.  

Vrijdag 26 januari: 

Einde toetsweek en activiteitenweek.  

Maandag 29 januari: 

Voortgangsvergadering leerjaar 1 en 2. 

Dinsdag 30 januari: 

Voortgangsvergadering leerjaar 1 en 2, 40 minuten rooster. 

Donderdag 1 februari: 

Nieuwsbrief 7. 

 

 

 

 

 

 



WEBSITE 
 

Op 28 november is de nieuwe site gelanceerd. We vinden dat er een mooie site in een 

uitdagend jasje is ontstaan. Er is veel werk verricht om de site op orde te krijgen. Toch 

kunnen er onvolkomenheden in terecht gekomen zijn. Mocht u een fout ontdekken dan 

dit graag doorsturen naar onze webmaster de heer Boogers. 

T.boogers@janvanbrabant.nl. 

Op voorhand dank. 

 

 
 
 
TOETSWEEK LEERJAAR 4 
Van 22 tot en met 26 januari vindt de toetsweek voor leerjaar 4 plaats. Naast schriftelijke toetsen staat ook de 

mondelinge toets voor Engels op het programma. We streven er naar om vlak voor de kerstvakantie de 

toetsindelingen bekend te maken. De toetsen vinden plaats in de aula in combinatie met lokalen. We zullen hierbij de 

examenopstelling nabootsen om daar alvast mee te oefenen. 

 

 

 

ACTIVITEITENWEEK 
In de week van 22 januari vinden er voor klas 1, 2 en 3 diverse activiteiten plaats. 
Leerjaar 1 speelt op 22 en 23 januari het spel: The real game. Twee dagen lang staat het programma in het teken van 
loopbaanoriëntatie. 
Leerjaar 2 heeft van 24 tot en met 26 januari de tweede module in het teken van PSO (praktische sector oriëntatie). 
Leerjaar 3 is deze week de gehele week afwezig, omdat zij op stage zijn bij een instelling of bedrijf, de 
arbeidsoriëntatie.. 
 

 

 

GROOTVERPAKKINGEN 
In het kader van het beleid met betrekking tot de gezonde school is besloten dat we met ingang van 8 januari niet meer 

toestaan dat leerlingen grootverpakkingen mee naar school nemen. In overleg met de MR is besloten dat leerlingen 

geen zakken chips en snoepgoed geen grote flessen drinken en verpakkingen met meerdere koeken naar school nemen. 

We vinden dit uit het oogpunt van gezonde voeding ongewenst. Leerlingen worden daar op 20 december in de klas 

over geïnformeerd. 

We merkten dat leerlingen voor school bij de supermarkt zakken chips kochten en die op school opaten. Dat vinden 

wij ongewenst en zullen dat met ingang van 8 januari aanstaande verbieden. Meegebrachte grootverpakkingen zullen 

in beslag genomen worden. 

 

 

 

SCHAATSEN LEERJAAR 4 MET LO2 IN PAKKET 
Op vrijdag in de toetsweek (26 januari) stond de schaatsactiviteit voor leerjaar 4 

met lo 2 in het pakket gepland. Doordat er echter 15 toetsen in die week 

afgenomen worden is besloten om die schaatsactiviteit te verplaatsen. Deze 

activiteit vindt nu op donderdag 18 januari plaats. Vertrek ca 09.00 uur. Nadere 

informatie volgt vanuit de sectie lichamelijke opvoeding. 
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EINDEJAARSACTIVITEITEN ONDERBOUW 
Zoals gebruikelijk sluiten we het kalenderjaar op een wat andere manier af dan met een 

lesdag. Dit om een prettige afsluiting van de periode tot Kerst te hebben en zo op een 

goede manier de vakantie in te gaan. Voor alle klassen in de onderbouw beginnen we de 

dag om 08.30 uur met een sfeervol kerstontbijt. De leerlingen geven dit vorm samen met 

twee docenten. Zowel de versiering als de gerechten worden door de leerlingen verzorgd 

waarbij de school ook voor het nodige zorgt. Er is ook wat budget voor eventuele inkopen. 

Eigen gerechten zijn altijd welkom en elk jaar is het weer prachtig om te zien wat leerlingen dan allemaal meebrengen 

aan culinaire hoogstandjes. Al dan niet geholpen door vader of moeder.  

  

Leerjaar 1 krijgt daarna een workshop per klas t.a.v. improvisatietheater. Dit wordt vorm gegeven door de  theatergroep 

“Helder Theater” met daarin, op een ludieke manier verweven, het gebruik van social media. Om ongeveer 11.00 uur 

volgt dan een gezamenlijke afsluiting in de aula, waarna om 12.00 uur de vakantie kan beginnen. 

  

Leerjaar 2 krijgt na afloop van het ontbijt een aantal workshops aangeboden die vooral gericht zijn op creativiteit, 

muziek, beweging en dans. Ook is er een ‘chill’ moment ingevoegd waarin gezelschapspelen en ander vermaak zijn 

opgenomen. Ook voor de tweede jaars is het programma om 12.00 uur afgelopen. 

  

We zien uit naar een gezellige en sfeervolle morgen met aansluitend een welverdiende vakantie. 

 
 
 
EINDEJAARSACTIVITEITEN BOVENBOUW 
Op vrijdag 22 december staat er voor alle bovenbouwleerlingen een eindejaaractiviteit op het programma. Op deze 

dag is het de bedoeling om samen met leerjaargenoten het kalenderjaar op een leuke manier af te sluiten. Iedereen 

heeft de keuze uit 2 verschillende activiteiten die beide tussen 10.00 uur en 12.00 uur zullen plaatsvinden. 

 

De leerlingen uit leerjaar 3 gaan:  

- Bowlen (De Brug in Mierlo) - Arkweg 3-17, 5731 PD 

- Jumpen (Jumpsquare in Deurne) - Energiestraat 1, 5753 RN  

 

 

De leerlingen uit leerjaar 4 gaan naar: 

- Snookertown in Mierlo-hout - Hoofdstraat 136, 5706 AN 

- Beautyochtend op school 

 

Iedereen komt op eigen gelegenheid naar de gekozen activiteit. Zorg dat je op tijd 

aanwezig bent in verband met absentiecontrole.  

 

 

 

EXTRA EXAMENTRAINING 
Als extra service aan onze examenleerlingen bieden we een extra examentraining aan voor nagenoeg alle 

eindexamenvakken. Deze extra examentraining vindt op school plaats in de tweede week van de meivakantie, vlak 

voor de start van de examens. Dit is van 30 april tot en met 4 mei 2018. Een soort Lente-school. Deze training wordt 

verzorgd door een externe partner. Leerlingen kunnen op basis van vrijwilligheid inschrijven voor maximaal 3 

vakken in die examentrainingsweek. Een aantal vakken beslaan twee dagen en andere vakken duren 1 dag, waardoor 

twee tweedaagse trainingen en een eendaagse training mogelijk is. De trainingen duren dagelijks van ca. 9.00 uur tot 

ca. 16.00 uur. De trainingen staan onder leiding van externe examentrainers, waarbij de gehele stof van het examen 

met behulp van een boek doorgenomen wordt. Voor deze training wordt geen bijdrage gevraagd. 

In de loop van de komende maanden volgt extra informatie en volgt de mogelijkheid om in te schrijven.  

Indien leerlingen uit leerjaar 4 deel zouden willen nemen aan deze examentraining dan is het goed hierbij bij de 

vakantieplanning rekening te houden. 



Voor een aantal vakken (o.a. economie, maatschappijkunde en biologie) worden ook nog extra examentrainingen 

door onze eigen docenten verzorgd op nog nader te bepalen dagen. 

 

Eventuele opmerkingen/vragen kunt u kwijt bij dhr. Kuijpers. c.kuijpers@janvanbrabant.nl 

 

 

 

THE DAILY MILE 
De sectie L.O. heeft besloten dat per 8 januari elke gymles zal starten met een loop 

van een aantal minuten. Elke les start met tweemaal 2 minuten rennen met daar 

tussendoor 2 minuten wandelen, dat wordt uiteindelijk uitgebouwd naar tweemaal 3 

minuten rennen met 2 minuten wandelen. 

De sectie heeft hier voor gekozen omdat het structuur biedt aan onze leerlingen. Elke 

les zal precies op dezelfde manier starten, ongeacht in welke klas je zit en van welke 

docent je les krijgt. Het is goed voor de fysieke gesteldheid van onze leerlingen. We 

merken namelijk dat leerlingen erg snel moe zijn tijdens de lessen L.O. en daar willen 

we verandering in brengen. 

De sectie heeft hier toe besloten omdat er steeds meer scholen en secties L.O. zich 

aansluiten bij het fenomeen: ‘The Daily Mile’. Dit project is op veel basisscholen en 

VO-scholen ingevoerd en heeft een positieve invloed op de conditie en concentratie van 

de leerlingen. Voor meer informatie over dit project ga naar www.thedailymile.nl  

Wij hopen jullie hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. 

 

De sectie L.O. 
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M5 MELDEN 
We merken dat er veel vragen zijn over waar de M5 knop te vinden is op de nieuwe website. Hieronder kunt een 

stappenplan zien hoe u bij de meldknop kan komen. 

1. Ga naar www.janvanbrabant.nl 

2. Klik dan op vestiging Deltaweg. 

3. Scrol dan naar beneden tot u het volgende ziet: 

 

4. Klik dan op de ruit waar M5 instaat. (in de screenshot omcirkeld) 

5. U komt dan op de pagina: pestprotocol. Scrol dan naar beneden tot u de meldknop ziet: 

 

 

 

 

6. Nu kunt u een melding maken 

 

http://www.janvanbrabant.nl/

