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PLANNING 

Maandag 21 mei: 

Vrij, Pinksteren. 

Donderdag 24 mei: 

Laatste dag schriftelijk eindexamen. 

MR-vergadering. 

Maandag 28 mei: 

Ouderspreekuur middag en avond. 

Dinsdag 29 en woensdag 30 mei: 

Engelse dagen voor leerjaar 3. 

Donderdag 31 mei: 

Gala voor leerjaar 3 en 4. 

Vrijdag 1 juni: 

Personeelsdag, leerlingen zijn vrij. 

Maandag 4 juni: 

Ouderraadsvergadering. 

Woensdag 6 juni: 

Taaldorp Duits voor leerlingen leerjaar 3 met Duits in het pakket.  

Woensdag 13 juni: 

Uitslag eindexamen. 

Donderdag 14 juni: 

Nieuwsbrief 11. 

Ontvangst nieuwe leerlingen. 

18, 19 en 20 juni: 

 Herexamens. 

Dinsdag 19 juni: 

 Ca. 19.00 uur: Jan van Brabant’s got talent in de aula van de school. 

Woensdag 20 en donderdag 21 juni: 

 Herkansing laatste periode tijdens les 8 en 9. 

Donderdag 21 juni: 

 MR-vergadering. 

Vrijdag 22 juni: 

 Sportdag leerjaar 1 t/m 3. 

Maandag 25 t/m vrijdag 29 juni: 

 Toetsweek voor leerjaar 1 t/m 3. 

 



Woensdag 27 juni: 

 Uitreiking certificaten Bronzen en Zilveren Awards. 

Vrijdag 29 juni: 

 Uitslag herexamen.  

Maandag 2 juli: 

 proefwerken inzien en Boeken inleveren. 

Donderdag 5 juli: 

 Diploma-uitreiking. 

Vrijdag 6 juli: 

 Ophalen rapporten en start vakantie. 

 Nieuwsbrief 12. 

 

 

 

PERSONEEL 
We hebben op 20 april afscheid genomen van de heer Zoon. De heer Brouwers heeft inmiddels de lessen Engels 

in zijn tweede en derde klassen weer opgepikt. 

De heer Smeets heeft een andere baan geaccepteerd. Zijn laatste werkdag is op vrijdag 18 mei. De lessen Neder-

lands zullen overgenomen worden door mevrouw Geertjens en de heer Gardien. De lessen rekenvaardigheden 

zullen overgenomen worden door de heer Willems en mevrouw Lommen. We wensen de heer Smeets veel succes 

in zijn nieuwe baan. 

Mevrouw Elings, mevrouw Paes en mevrouw Swinkels hebben inmiddels een deel van hun werkzaamheden weer 

opgepakt. De komende tijd breiden zij hun werkzaamheden uit. 

Helaas zijn mevrouw Van de Ven en mevrouw Rijs nog niet voldoende hersteld om weer te beginnen.  

Mevrouw Lelkens is recentelijk bevallen van een dochter, Tess. 

 

 

 

AFWEZIGHEID DOCENTEN OP 22 MEI AANSTAANDE 
Doordat een aantal collega’s afwezig is op 22 mei in verband met een studiedag bestaat de mogelijkheid dat uw 

zoon of dochter een verkort programma op die dag heeft. Het rooster van volgende week wordt morgen (vrijdag 

18 mei) uitgedeeld. 

  

 

 

ANNULEREN REIS NAAR LILLE VOOR LEERJAAR 3 MET FRANS IN PAKKET 
Door omstandigheden zijn we gedwongen om de excursie naar Lille (F) voor de leerlingen met Frans in hun 

pakket voor dit schooljaar af te blazen. Een aantal zaken is in het gedrang gekomen zodat we de reis helaas moeten 

annuleren. 

In overleg met de docenten Frans is besloten om de reis volgend jaar weer op de agenda te plaatsen en dan voor 

alle leerlingen met Frans in het pakket van leerjaar 3 en 4. De reis wordt dus in feit een jaar uitgesteld voor de 

leerlingen die volgend jaar Frans houden. 

  

  

 

PARIJS 2018 
Eindelijk was het zover de reis naar Parijs met de 4de klassers! Om 

05.00 uur zaten we met alle leerlingen netjes in de bus. Na wat file 

bij Antwerpen en drukte op de ring van Parijs arriveerden we rond 

12.30 uur bij het hostel. Al snel konden de zeven groepen de stad 

gaan verkennen. Ze hebben de stad flink doorkruist. Langs de 

Eifeltoren, Sacre Coeur, Louvre en  Avenue  des  Champs-Elysees.  

Wandelen  door  de  gezellige  wijken  van Montmartre en le Marais. 

Kijken naar de straatartiesten bij Centre Pompidou.  



Een aantal groepen hadden maar liefst 20 kilometer gewandeld. Ook het weer werkte goed mee, want het was 

heerlijk warm. Het reizen  in  de  metro  was  een  hele  ervaring  op  zich.  

Voor de docenten een hele uitdaging om de leerlingen dezelfde metro in 

en uit te krijgen, dit is ook wel eens mis gegaan ;-)  

De nacht was wat onrustig, maar heeft wel een aantal mooie verhalen 

opgeleverd (of niet, Jur en Robin?). Na het ontbijt  zijn de groepen snel 

vertrokken naar de stad. Nog even een ijsje eten  in  dat  toptentje  bij  

Montmartre,  een  souvenirtje  inslaan, lunchen  op  een  terrasje  enz.  De  

sfeer in  de  groepen  was  super!  Op de terugweg ging het niet vlekkeloos met de bussen.  Eén bus had een sto-

ring, maar gelukkig kreeg de chauffeur hem weer aan de praat. Bij de andere bus was de airco kapot, waardoor 

het flink zweten was.  

Moe, maar terugkijkend op 2 fantastische dagen, arriveerden we rond 22.00 uur terug in Helmond.  

 

 

Leerlingen  en collega’s bedankt voor deze geslaagde reis!! 

 

 

 

KEULEN EN PHANTASIALAND 2018 
We hebben sinds 2 jaar ook een alternatief programma voor de 4e klas om hun carrière op de Deltaweg, af te 

sluiten. Naast de Parijsreis hadden we dit jaar ook een dagtrip in 

de aanbieding en een reis naar Keulen.  

De Keulenreis is erg goed verlopen. We gingen met 

ongeveer 60 leerlingen naar Keulen waar we in een prima 

en comfortabel hostel verbleven. In Keulen zelf zijn we 

gestart met een oriëntatie tocht waarbij de leerlingen in 

groepjes door de stad liepen, op zoek naar 

karakteristieke gebouwen of plekken die Keulen 

speciaal maakt. Na deze gezamenlijke activiteit ging 

iedere groep op pad met zijn eigen clubje om de stad 

verder te ontdekken. Sommige gingen shoppen andere 

naar de chocoladefabriek. Andere pakten een relaxte tour 

met de boot. ‘s Avonds lekker eten in het Hardrock café en 

daarna nog even chillen in het hostel. 

 

De tweede dag gingen we naar Phantasialand waar we samen met de mensen van de dagtrip een super dag hebben 

gehad. Lekker weer, niet al te druk en een fantastisch park. Op het einde van de dag nog lekker even wat eten 

waarna we in de bus naar huis gingen. Prima dagen om de schooltijd mee af te sluiten.  

Het is erg goed verlopen en iedereen was erg enthousiast over deze trip. Bijkomende meevaller is natuurlijk dat 

het niet al te ver weg is en de busreis gewoon gezellig is.  

Bedankt leerlingen en collega’s voor deze gezellige trip.  

 

 
 
 
 



GALA 2018 
Op donderdag 31 mei 2018 wordt het jaarlijkse gala gehouden voor al onze bovenbouw 

leerlingen. Dit jaar hebben we weer gekozen om het gala te organiseren bij de 

Cacaofabriek. Een prachtige locatie waar leerlingen uit leerjaar 4 hun laatste school-

feest gaan beleven. Natuurlijk worden zij vergezeld door leerlingen uit leerjaar 3. Het 

gala zal beginnen om 19.30 uur en zal om 23.30 uur afgelopen zijn.  

 

Wij hopen dat de leerlingen op een originele manier richting het gala komen. Vanaf 

19.00 uur is de aanrijroute geopend en iedereen is natuurlijk van harte welkom om te 

komen kijken. 

 

Tot dan, 

Organisatie gala 2018. 

 

 

 

INTRODUCTIEKAMP 2018-2019 VOOR DE NIEUWE BRUGKLASSERS 
In het komende schooljaar gaan we met de introductie van leerjaar 1 een aantal dagen op stap met overnachtingen. 

Dit alles natuurlijk om elkaar beter te leren kennen en groepsprocessen te begeleiden. 

Onze vraag is of er een ouder is die voor een transportmiddel kan zorgen om de bagage op dinsdag 21 augustus 

in de morgen te brengen en op donderdag 23 augustus tegen het middaguur op te halen. 

Het is ongeveer 20 minuten rijden, omgeving Gemert. 

Alvast dank mocht u medewerking kunnen/willen verlenen. 

Wij willen u dan verzoeken contact op te nemen mee heer Lammers of de school. 

 

Werkgroep introductiedagen. 

 

 

 

OPROEP VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD 
De GMR is op zoek naar een betrokken ouder die mee wil denken over het beleid van het Jan van Brabant College  

Wie kan zich kandidaat stellen?  

Iedere ouder van een leerling van het Jan van Brabant College (Deltaweg) kan zich kandidaat stellen voor de 

oudergeleding van de GMR.  

Hoe stelt u zich kandidaat? 

U kunt zich kandidaat stellen door voor 1 juni 2018 te mailen naar de secretaris van de GMR: 

k.saber@janvanbrabant.nl. In de mail vernemen we graag uw naam, adresgegevens, telefoonnummer en de naam van 

uw kind(eren). Na 1 juni 2018 zullen wij dan contact met u opnemen over de verdere procedure. Toch eerst iets meer 

willen weten? Dan kunt u uw vragen mailen naar k.saber@janvanbrabant.nl.  

 

 

 

NIEUWS VANUIT DE MR 
In maart zijn de verkiezingen voor de MR personeelsgeleding geweest. Meneer Willems was al lid van de MR en is 

herkozen. Meneer Van Deursen is als nieuw lid gekozen en zal volgend jaar de personeelsgeleding gaan 

vertegenwoordigen. De personeelsgeleding en oudergeleding zijn voor het komende schooljaar bemand. De 

leerlinggeleding bestaat nu uit Daimy Hillen en Talitha Beelen. Zij zitten allebei in leerjaar 4 en wij gaan ervan uit 

dat ze met een diploma op zak zullen aftreden. Na de laatste examens zullen Daimy Hillen en meneer Saber de 

klassen langs gaan om leerlingen enthousiast te maken zich kandidaat te stellen. 

 

Groet,  

Khalid Saber. 
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