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UITGAVES SCHOOLJAAR 2018-2019 
Uitgave 4: Donderdag 29 november 2018 

Uitgave 5: Donderdag 10 januari 2019 

Uitgave 6: Donderdag 31 januari 2019 

Uitgave 7: Donderdag 21 februari 2019 

Uitgave 8: Donderdag 21 maart 2019 

Uitgave 9: Donderdag 9 mei 2019 

Uitgave 10: Donderdag 6 juni 2019 

Uitgave 11: Vrijdag 5 juli 2019 

 

 

 

PLANNING 
Maandag 5 en dinsdag 6 november: 

 Voortgangsvergadering leerjaar 1 en 2. 

Woensdag 7 november: 

 Herkansing om 14.30 en 15.30 uur voor leerjaar 1 tot en met 4. 

 Meet en greet voor ouders leerjaar 1 en 2. 

Donderdag 8 november: 

 Herkansing om 14.30 en 15.30 uur voor leerjaar 1 tot en met 4. 

 19.30 uur – 23.00 uur: Onderbouwfeest. 

Maandag 12 november: 

 Start fitste klas. 

Maandag 12 november t/m woensdag 14 november: 

 Voortgangsvergaderingen leerjaar 3 en 4. 

Maandag 12 november en woensdag 14 november: 

 Lessen van 40 minuten. 

Maandag 19 november: 

 Uitreiken cijferlijsten periode 1. 

 19.30 uur ouderraadsvergadering. 

Donderdag 22 november: 

 19.00 uur MR-vergadering. 

Maandag 26 en donderdag 29 november: 

 Ouderspreekuur middag en avond (uitnodiging volgt). 

Dinsdag 27 november: 

 Sportmiddag sportklas na les 4. 

Donderdag 29 november: 

 Nieuwsbrief, uitgave 4. 

ALGEMEEN 

http://www.terapelerharmonie.nl/agenda.htm


Maandag 3 december: 

 Voorlichtingsavond groep 8 van 19.30 uur tot 21.00 uur. 

Donderdag 6 december: 

Voorlichtingsavond groep 8 van 19.30 uur tot 21.00 uur. 

Vrijdag 7 december: 

 Lesuur 1 vrij en huiswerkvrij.    

 Einde fitste klas leerjaar 2. 

Dinsdag 18 december: 

 Voorlichtingscarrousel leerjaar 2 door MBO, op school. 

Vrijdag 21 december: 

 Einde jaar activiteiten tot ca 12.00 uur, aansluitend start kerstvakantie.  

Maandag 7 januari: 

 Start lessen in 2019, leerlingen huiswerkvrij. 

Dinsdag 8 januari: 

 19.00 uur informatieavond leerjaar 2 met betrekking tot pakketkeuzes.  

 20.30 uur informatieavond leerjaar 3 met betrekking tot pakketkeuzes.  

Donderdag 10 januari: 

  Nieuwsbrief, uitgave 5. 

 

 

 

VBU 13 NOVEMBER 
In verband met een ingelaste bijeenkomst voor alle personeelsleden van de Deltaweg vervalt het VBU op dinsdag 13 

november. 

De leerlingen worden om 09.15 uur verwacht voor het tweede lesuur. 

 

 

 

HOOFDLUIS 

Als school zijn wij door ouders gebeld met de mededeling dat er hoofdluis is geconstateerd. U kunt informatie 

vinden over hoofdluis op http://landelijksteunpunthoofdluis.nl. 

 
 
 

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

is een samenwerking tussen biologie, leefstijl 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 lo 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 drie vakken aandacht besteden aan het project. 

Lessen lo: 

- Verbeteren algemene fitheid. 

- Hartslag meten. 

Lessen biologie: 

- Het hoofdstuk voeding. 

- Opdracht gezonde voeding. 

Lessen leefstijl: 

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



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 met de klas! 

 

Succes! 

 

 

 

ORION CLASSIC AWARD 

De Orion Music Award is een popmuziek competitie tussen de diverse Orion scholen en bestaat al 10 jaar. Dit jaar is 

daar de klassieke muziek variant bijgekomen, de Orion Classic Award. Het Jan van Brabantcollege heeft op 25 

november met 2 vestigingen deelgenomen aan deze competitie. Alle deelnemers werden begeleid door het strijkorkest 

Kamerata Zuid uit Tilburg. 

Esmee Joosten uit klas 3C heeft onze school vertegenwoordigd. Esmee speelde op haar harp het muziekstuk "the horse 

in my dream". Wij zijn super trots op de mooie muziek die Esmee heeft laten horen. Al heeft ze geen prijs gewonnen, 

toch heeft Esmee een echt mooie prestatie geleverd. 

Liv Tempelaars, leerling van het Jan van Brabantcollege vestiging Molenstraat, speelde op haar vioolmuziek van 

Ravel en kreeg van de jury de aanmoedigingsprijs. 

 

 
 
NIEUWS VANUIT DE OUDERRAAD 

De Ouderraad is ook dit schooljaar weer met frisse energie begonnen.  

Op 7 november aanstaande organiseren wij weer een Meet & Greet, voor de ouders van leerjaar 1 en leerjaar 2. Een 

gezellige informatieavond, waar u ook kennis kunt maken met andere ouders. Vergeet niet u op te geven via de mail. 

Wij hopen u in grote aantallen te kunnen verwelkomen 

Wij zijn als Ouderraad blij dat wij vier nieuwe ouders kunnen verwelkomen in onze Ouderraad. 

Hieronder willen deze ouders zich graag even aan jullie voorstellen. 

 

Cynthia Schapendonk 

Mijn naam is Cynthia Schapendonk, moeder van Kyara Schapendonk uit klas 1C. Ik ben 39 jaar, getrouwd en in het 

dagelijks leven ben ik de hele dag met cijfers bezig op een klein administratiekantoor. Sinds dit schooljaar ben ik 

aangesloten bij de ouderraad. Waarom? Nu mijn kinderen wat groter worden heb ik meer tijd om ook voor de school 

iets te betekenen. Daarnaast merkte ik dat de afstand tussen jezelf als ouder en de school groter wordt op het voortgezet 

onderwijs. Als lid in de ouderraad blijf je betrokken bij de school en ben je goed op de hoogte van wat er speelt op 

school. Daarnaast vind ik het erg leuk om me in te zetten voor diverse activiteiten op school. Organiseren, regelen, 

meedenken, daar word ik blij van! 

 

Anke Kegel 

Bij deze wil ik me graag even voorstellen als nieuw lid van de ouderraad. Mijn naam is Anke Kegel. Ik ben moeder 

van twee jongens; de jongste zit nu in de eerste klas van deze school. Jarenlang heb ik gewerkt als groepsleerkracht 

op een basisschool, maar vorig jaar heb ik mijn baan opgezegd. Nu geef ik weerbaarheidstrainingen aan klassen of in 

kleine groepen en ik geef rouw- verliesbegeleiding aan kinderen. De overstap van groep 8 naar het Middelbaar 

onderwijs is groot en om toch mee te krijgen hoe het allemaal in zijn werk gaat op school en een steentje te kunnen 

bijdragen, heb ik gekozen voor de ouderraad. 

  

Marian van Helmond 

Mijn naam is Marian van Helmond. Ik heb een zoon in klas 1B. Ben tijdens de introductieavond in contact gekomen 

met de oudercommissie. En werd gevraagd of ik mij wilde aanmelden. Dus na wat enkele vragen te gesteld te hebben 

en erover nagedacht te hebben, ben ik enthousiast geworden en heb mij later aangemeld. 

Kijk met volle frisse moet de toekomst in, heb er zin in! 

  

 

 

 



Joke Polak 

Mijn naam is Joke Polak. Ik ben moeder van Eva Zijlstra, die sinds dit schooljaar in klas 1A zit. Oorspronkelijk kom 

ik uit Maassluis, maar ik woon al weer 20 jaar in Helmond met mijn man Robert. We hebben ook nog een zoon van 5 

jaar, Vigo. Hij zit nog op de Montessorischool, waar Eva voor de zomer afscheid heeft genomen. Ik werk als beleids-

medewerker en vertrouwenspersoon bij de Gemeente Helmond. Daarnaast doe ik vrijwilligerswerk als taalcoach via 

de LEV groep. In mijn vrije tijd ga ik graag hardlopen, fietsen en naar yoga. Ik heb een passie voor tuinen en voor 

koken. Met onze moestuin kan ik beide mooi combineren. We telen in onze moestuin allerlei bijzondere groenten die 

in de winkel niet te vinden zijn. Daarnaast ook fruit en heel veel bloemen. In de ouderraad denk en praat ik graag mee, 

want ik gun Eva en alle andere leerlingen een plezierige leerrijke schooltijd. 

 

 

 

 

 

 

 
KLASSENDAG LEERJAAR 1 

Het was een geweldige dag! 

In carrouselvorm hebben de 1e klassen achtereenvolgens het Tienerhuis, We Jump en de 

Groene Campus bezocht. Dit alles al fietsend in een heerlijk najaars-zonnetje. In het 

Tienerhuis kon men zowel buiten als binnen allerlei activiteiten doen die leuk en 

uitdagend waren. Het goede weer zorgde ervoor dat nogal wat leerlingen zich buiten 

konden vermaken op het skatepark, maar ook binnen zich bijvoorbeeld de eerste 

principes van het biljarten eigen konden maken.  

Bij We Jump werden we vriendelijk ontvangen en kregen we centrale instructie 

over wat allemaal mogelijk was en uitgevoerd mocht worden op de vele tramps 

die er aanwezig waren. Centraal een inleiding/warming up en dat alles 

verpakt in wat wedstrijdvormpjes. Het je laten vallen vanaf 

verschillende hoogten in de springkuil was natuurlijk een topper waar 

de nodige persoonlijke (angst)drempeltjes genomen werden. Na afloop 

een traktatie van We Jump in de vorm van een ijsje vond gretig aftrek. 

Op de Groene Campus gaf mevrouw Van Rijt een workshop in het 

bereiden van allerlei hapjes. Te denken aan toastjes met vis, ei en groentemix 

maar ook stroopwafelrotsjes, smoothies, prikkers met zoet en hartig, appelflapjes enz. De 

leerlingen waren er fanatiek mee bezig met een heerlijk resultaat wat we na afloop allemaal 

samen buiten op het terras in het zonnetje hebben opgegeten. 

Kortom een geslaagde dag waarin leerlingen elkaar weer eens op een andere manier hebben 

ervaren en diverse talenten tot uiting kwamen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

KLASSENDAG LEERJAAR 2 
Op vrijdag 12 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 3 klassen in een circuitvorm doorgedraaid en er werd hard gewerkt. De 

onderdelen waren bootcamp, spinning en bowlen. Bootcamp en spinning werd door instructeurs van de Brug verzorgd. 

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

derde en meest ontspannen onderdeel was het bowlen. 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.  

LEERJAAR 1 

LEERJAAR 2 



 

 

 

 

 

SCHOOLWERKDAGEN LEERJAAR 3 

Op 10, 11 en 12 oktober zijn we met ruim 130 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, curling 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 2018 zijn zeer geslaagd. 

 

  

 
NIEUWS VANUIT D&P (Dienstverlening & Producten) 
Tijdens de lessen D&P werken we in modules en vooral in groepen. We werken in projecten die we daadwerkelijk 

ook gebruiken buiten de lessen.  

Zo gaan we in leerjaar 3 instructie-video's maken die de leerlingen van leerjaar 1 en 2 kunnen gebruiken om iets 

lekkers te maken voor het Kerstontbijt later dit jaar.  

Onze leerlingen werken in groepen van 3 à 4 personen. Zij gaan zelf een instructie video samenstellen, regisseren, 

monteren en presenteren. Jullie kunnen deze video's over een paar weken zelf bekijken en hopelijk ook gebruiken om 

lekkere gerechten te maken.  

 

 

 

EXCURSIE ROTTERDAM LEERJAAR 3 

Op woensdag 31 oktober zijn onze derdeklassers met aardrijkskunde en/of geschiedenis in het pakket op excursie 

geweest naar Rotterdam. In vergelijking met het afgelopen schooljaar werkte het weer dit jaar wel mee. Met twee 

bussen vertrokken we ’s morgens vanuit Helmond richting Rotterdam, 

waar we rond 10.30 uur in het centrum aankwamen, bij de aanlegplaats 

van de SPIDO-boten. Tijdens de rondvaart was een groot stuk van de 

haven te zien en leerlingen waren op de boot bezig met het maken van 

hun verslag. Het personeel aan boord zat goedkeurend toe te kijken 

omdat er zo ijverig gewerkt werd. Ook dit jaar hebben onze leerlingen 

zich prima gedragen en hebben we weer een goede indruk achtergelaten. 

Na de rondvaart werd er in groepjes onder begeleiding van een docent 

een wandeling gemaakt over de kop van zuid en de binnenstad. Ook hierbij moesten de leerlingen opdrachten 

uitvoeren. Verschillende plekken werden bezocht zoals de Erasmusbrug, Metrostation Wilhelminaplein, De 

Spoorbrug, het Entrepot gebouw, etc. Eindbestemming was het station Blaak. Vanaf hier hadden de leerlingen de 

tijd om de binnen-stad van Rotterdam te verkennen. Redelijk op tijd was iedereen weer terug, zodat we op tijd konden 

vertrekken en dus redelijk op tijd weer bij school waren. Een leerzame en een geslaagde dag! 

 

 

 

 

 

 

LEERJAAR 3 



 

 

 

 
 
NIEUWS VANUIT D&P (Dienstverlening & Producten) 

In leerjaar 4 hebben we net een module afgesloten. In deze module hebben de leerlingen hun eigen eindejaar trip in 

elkaar gezet. Hiervoor kregen ze het werkelijke budget en de werkelijke voorwaarden waarbinnen ook wij de trip 

moeten organiseren. Het was erg gaaf te zien waar deze leerlingen mee op de proppen kwamen. Zo zag je dat sommige 

niet te bescheiden zijn om de telefoon te pakken om organisaties te bellen om korting te regelen. Ook zag je dat 

leerlingen ineens heel goed weten hoe ze moeten mailen om te vragen naar bepaalde wegen om dingen geregeld te 

krijgen. Ook kunnen ze ineens heel goed omgaan met geld... goede tip voor thuis dus... 

Uiteindelijk heeft ieder groepje hun plan en trip gepresenteerd aan de klas, aangevuld met een paar leden van de 

directie. Na iedere presentatie werden de groepen nog onderworpen aan een kritische vragenronde waarbij we toch 

zeer tevreden waren over de antwoorden die onze leerlingen konden geven op deze, soms lastige, vragen.  

In deze nieuwsbrief kunnen jullie zien welke trips uiteindelijk door zijn gegaan. In de drie aangeboden opties zitten 

allemaal keuzes die uit de projecten zijn gekomen.  

De club van D&P heeft dus gezorgd voor deze drie keuze opties. We zijn zeer benieuwd uit welke opties we volgend 

jaar kunnen kiezen. De passie en inzet tijdens dit project waren zo goed voelbaar. Echt heel gaaf.  

 

D&P 

 

 

 

AFSLUITING LEEJAAR 4 

Als leerling van klas 4 sta je voor veel moeilijke keuzes. Werk of school, welke opleiding, welke verkering, welk 

baantje, welke outfit enz. enz. Maar natuurlijk ook de keuze wat je wil gaan doen om jouw carrière op het JVB af te 

sluiten. Op het podium en in de hal heb je de posters al kunnen lezen. Hier nog een keer zodat het ook voor de ouders 

duidelijk is.  

Parijs: 

- Overnachting in een hostel. 

- Stedentrip. 

Keulen/Düsseldorf: (dit hangt nog af van de hostels waarmee we in contact zijn.) 

- Overnachting in een hostel. 

- Stedentrip. 

- Phantasialand. 

Dagtripjes: 

- 2 losse dagen, dus thuis slapen. 

- 1 dag Antwerpen. 

- 1 dag Phantasialand. 

Welke activiteit je ook kiest het zal plaats vinden op donderdag 18 en vrijdag 19 april 2019.  

Inschrijving vindt plaats op donderdag 8 november tijdens de 2e pauze in de aula. Deze keuze kan naderhand niet meer 

gewisseld worden. Wij gaan immers boeken en kosten maken met de gegeven aantallen. 

 

Betaling: 

Helaas kunnen we dit niet doen zonder jullie eigen bijdrage. De totale eigen bijdrage voor deze trip is 120 euro.  

De eerste betaling van 50 euro zal in week 47 digitaal de deur uit gaan. De betaling dient uiterlijk 30 november binnen 

te zijn en bevestigd daarmee jouw definitieve keuze. 

De tweede betaling van 70 euro zal gebeuren in week 5. De ouders ontvangen voor beide betalingen te zijner tijd een 

mail, zodat via Wis Collect de bedragen voldaan kunnen worden.  

Wanneer in jullie thuissituatie dit een onmisbaar bedrag is, neem dan contact op met Stichting Leergeld of met de heer 

Hogervorst. Dit mag geen reden zijn om niet mee te kunnen op deze fantastische trip.  

 

LEERJAAR 4 



 

 

Tripcommissie, 

J. Bekker, D. Hogervorst en F. Stienen.  

 

 


