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AGENDA
Juni
Do

24

Viering St. Jan

12
20
23

Groep 8 op kamp t/m 15 juli
Afscheid groep 8/ om 16.00 uur voor ouders
School uit om 12.00 uur
Zomervakantie 26 juli t/m 3 september

Juli
Ma
Di
Vrij

Augustus
Zomervakantie

September
Ma
Za
Wo

06
25
29

Weer naar school
Open dag/ tuinochtend
Viering Michaël

Bijlage I: Poster Christengemeenschap Viering Sint Jan
Beste ouders,
Het laatste stuk van het schooljaar is aangebroken en we kijken vast vooruit naar een
nieuw schooljaar. Natuurlijk zijn ook jullie benieuwd wie de leerkracht(en) van je
kind(eren) gaan worden.
Hieronder vind je het overzicht van klassen en leerkrachten zoals dat er in schooljaar
2021-2022 uit zal gaan zien. Hierbij moet nog wel even een slag om de arm gehouden
worden. Het kan zijn dat er zich nog wat kleine veranderingen voordoen.

Personele bezetting schooljaar 2021-2022chooljaar 1/17
Klas

Leerkrachten

ma

di

wo

do

vrij

kleuterklas 1

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x*
x
x*
x

x

x

Kleuterklas 3

Vera Zeebregts
Miet Maveau (om de week)
Leona van Ravesteijn
Miet Maveau (om de week)
Annabel Stunnenberg
Miet Maveau
Maarten Sonnema

x
x

x

x

x

x

Groep 3 Winter
Start jan ‘22
Groep 3

Nienke Gielen
Op dit moment nog onbekend
Vacature

x

x

x

x

x

x

x
x

x
x

Groep 4

Monique Smet
Erika Albers

x

x

x

x
x

x

Kleuterklas 2
Kleuterklas 4

Dagen
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Groep 5

Groep 6
Groep 6
Winterklas tot
dec ’21
Groep 7
Winterklas
Vanaf jan ‘22
Groep 7
Groep 8
Schoolleiding
IB
Vakles
handwerken
Gymnastiek

ma

di

wo

do

vrij

Simone van Avendonk
Angela Pan (*om de week, onder
voorbehoud)
Alberdine Regoort
Angela Pan (* om de week)
Nienke Gielen
Mireille Cuijpers
Mireille Cuijpers
Op dit moment nog onbekend

x

x

x

x
x*

x

x

x

x

x
x*

x

x

x

x

x

x

x
x

x
x

Anouk van Nierop

x

x

x

x

x

Elbertje Spoor
Dieuwertje Boonaerts- de Wit
Marieke Frickel

x

x

x

x

x
x

x
x

x
x

Anne-Marie van der Zande
(* om de week)
Karlien Hamilton

x

x

x

x

x*

x

x

Onderwijs
assistent
Flexkracht

Manon Theeuwen
Jeanneau Driesen
Tonny van Schijndel
Rob van Bree
Marjolein Benink

x
x
x

Remedial teacher

Hilde Sprangers

x

Administratie

Marit Huizing

x

x

Conciërge/
gastvrouw
Euritmie
kleuters
Dans

Elly Jonker

x

x

x

Elianne van Dooren
Gladys Cornelissen

x

x
x
x

x
x
x
x
x
x

x

x

x

x

x
x

x

x

Kleuterklas 1
Na vele jaren aan de Driestroom verbonden te zijn geweest, rondt Judith haar loopbaan als kleuterjuf dit
jaar af. Later zullen we nog aandacht besteden aan haar afscheid.
Gelukkig hebben we een opvolger voor Judith gevonden. Vera Zeebregts is een ervaren vrijeschool
kleuterleerkracht en neemt het stokje van Judith over. Verderop in dit Ouderbericht stelt Vera zich vast
voor.
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Kleuterklas 1, 2 en 4
Miet Maveau werkte om de week een dag in de klas van Leona, elke week een dag in de
klas van Annabel en daarnaast verving ze Judith op de momenten dat Judith haar
spaarverlof opnam. Bijna het hele schooljaar is Miet afwezig geweest ivm ziekte. Sinds
medio mei is Miet weer aan het re-integreren. Op maandagen is ze samen met Leona
aanwezig in kleuterklas 2. De komende weken zal ze verder gaan opbouwen en wanneer
haar re-integratie voltooid is dan is ze iedere week op maandag de leerkracht in de
kleuterklas van Annabel, op woensdag om de week zal ze in de klas van Leona zijn en op de
andere woensdag is ze om de week een dag in de klas van Vera.
Kleuterklas 3
Maarten Sonnema blijft vijf dagen per week de leerkracht van kleuterklas 3.
Groep 3
Voor groep 3 zijn we momenteel op zoek naar een geschikte leerkracht. Zodra er iemand is
aangenomen voor deze klas, breng ik de ouders van deze leerlingen daarvan op de hoogte.
In de week van 21 juni vinden gesprekken met kandidaten plaats. Ik verwacht eind juni te
kunnen vertellen wie de nieuwe leerkracht wordt.
Groep 3 Winter januari ‘22
Halverwege het komende schooljaar, in januari 2022 gaat er een nieuwe Winterklas van
start. Nienke Gielen, de leerkracht van de huidige groep 6 Winterklas, wil graag de
leerkracht worden groep 3 Winterklas. Nienke werkt dan drie dagen per week. Wie in
januari de twee andere dagen gaat doen, is nu nog niet duidelijk.
Groep 4
Groep 3 plus kwam tot stand door de samenvoeging van de zomer- en de winterklas. Op
dit moment zijn Erika Albers, Monique Smet en Elbertje Floris als leerkrachten aan deze
klas verbonden.
Na de zomervakantie zijn Erika en Monique samen verantwoordelijk voor het onderwijs.
Monique is er op maandag, dinsdag en woensdag. Op donderdag en vrijdag is Erika de
leerkracht van deze kinderen. Op donderdag is Monique ook op school aanwezig maar zal
dan vooral ondersteunende activiteiten verrichten, zoals leesbegeleiding, begeleiding bij rekenen en
motorische begeleiding.
Groep 5
Simone van Avendonk gaat verder met haar klas. Simone is om de week een dag vrij. Waarschijnlijk
wordt Angela Pan de leerkracht die om de week het onderwijs een dag komt verzorgen. Dit is nog wel
even met een slag om de arm.
Groep 6
Halverwege het huidige schooljaar viel Mireille Cuijpers ziek uit. Gelukkig was Angela Pan bereid wat
meer te gaan werken waardoor de klas met zo min mogelijk invallers te maken kreeg.
Vanaf komende week zal Mireille weer wekelijks op school zijn. Ze zal nog geen lessen gaan geven, maar
helpt mee bij het afnemen van de individuele toetsen in de klas.
Na de zomervakantie worden Alberdine Regoort en Angela Pan samen de leerkrachten van groep 6.
Alberdine verzorgt de ene week vier dagen het onderwijs en de andere week drie dagen. Angela is er de
ene week dus één dag en de week erna is ze er twee dagen.
Mogelijk verandert er nog iets in deze verdeling.
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Groep 6 Winter
Groep 7 Winter vanaf januari ‘22
Nienke Gielen zal na de zomer tot aan de kerstvakantie, drie dagen per week het onderwijs
aan groep 6 winter blijven verzorgen. Na de kerstvakantie begint zij met de nieuwe
winterklas groep 3.
Mireille Cuijpers is momenteel aan het opbouwen na een periode van uitval. Zij zal naast
Nienke de overige twee dagen het onderwijs verzorgen. Na de kerstvakantie gaat Mireille
met groep 7 Winter verder. Ze is dan vier dagen per week verantwoordelijk voor het
onderwijs. Wie dan de vijfde dag gaat verzorgen, is nu nog niet bekend.
Groep 7
Anouk van Nierop gaat met haar klas mee naar groep 7. Anouk verzorgt vijf dagen per
week het onderwijs voor deze kinderen.
Groep 8
Dieuwertje Boonaerts-de Wit en Elbertje Floris gaan met hun klas mee naar groep 8.
Dieuwertje is er drie dagen per week en Elbertje is er twee dagen.
Dania Laseroms
In 2018 begon Dania met groep 3. Helaas viel zij het schooljaar daarna ziek uit. Recent
heeft Dania besloten om het onderwijs (voorlopig) vaarwel te zeggen. Ze gaat verder als
zelfstandig ondernemer in zelfgemaakte sieraden en daarnaast werkt ze in de
kinderopvang. Vorige week heeft ze afscheid genomen van haar collega’s en is ze ook nog
even wezen kijken in haar voormalige klas.
Wij wensen Dania veel succes!
Vera Zeebregts; nieuwe kleuterleerkracht
Beste ouders van de Driestroom,
Mijn naam is Vera Zeebregts, 30 jaar, en al sinds ik zelf in de
kleuterklas zat van een Vrijeschool wist ik dat ik ooit zelf juf
wilde worden. Ik heb enorm genoten van mijn tijd op de Vrijeschool. De
kunstzinnigheid, de sfeer, de verhalen, de toneelstukken…
Ik heb de PABO aan Hogeschool de Kempel in Helmond afgerond en ben
vervolgens gaan werken bij Vrijeschool de Regenboog in Eindhoven. Hier
heb ik 6 hele fijne jaren gehad, waarbij ik vooral in de kleuterklas heb
gewerkt. Daarnaast leidde ik het leraren koor, want zingen doe ik heel
graag!
Vervolgens ontstond het plan om samen met mijn vriend Gijs op wereldreis
te gaan. Na een jaar reizen én een maand werken op een school in Thailand zijn we weer terug in
Nederland en kom ik bij jullie op school werken. Ik zal vanaf september de kleuterklas overnemen van juf
Judith, zij gaat met pensioen.
Ik heb heel veel zin om hier op school te gaan zijn samen met alle kinderen, de collega’s en jullie als
ouders. Voor nu alvast een fijne vakantie en tot het volgend schooljaar!
Groetjes, Vera
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Juf Karlien heeft een kindje gekregen!
Op maandag 31 mei is Maeve Clara geboren,
dochter van Karlien Hamilton, onze vakleerkracht
handwerken, en haar man Pieter van
Duijvenbooden.
Ouders en kind maken het goed.
Van harte gefeliciteerd met de geboorte van jullie
prachtige dochter, Karlien en Pieter! Heel veel geluk
met elkaar!

Jaarfeesten
Sint Jan
‘ … 'Sint Jan! Sint Jan! Sint Jan die komt er an!
Sint Jan gaat komen, we zien het aan de
bomen!
Sint Jan! Sint Jan! Sint Jan die komt er an… !’
Sint Jan 2021
Om ons heen zien we de natuur zo uitbundig
en rijk als in geen ander jaargetijde. Alle
bladeren hebben zich vol ontplooid,
bloemknoppen springen open, de eerste
vruchten gaan komen. Het eenvoudige groene
kleed van Moeder Aarde (het groene gras)
tooit zich met een verscheidenheid aan pollen,
aren en pluimen, die met een gouden waas het
groen versluieren.
Insecten zingen in de blauwe hemel, vogels
fluiten dat het een lieve lust is. Een geweldige
overvloed biedt ons de natuur. Ook wij voelen ons
meegenomen in deze bonte, warme wereld. Wij willen naar buiten, de vakantie lonkt.
Dan nadert de Midzomernacht, de nacht van 23 op 24 juni. De zon staat overdag hoog aan de hemel en
bereidt zich voor op de terugtocht. Nog één korte, lichte nacht en het keerpunt is gekomen. Op talloze
plaatsen in Europa worden nog op 24 juni Sint-Jansvuren ontstoken. Dit gebruik stamt uit voorchristelijke
tijden. Men kende aan het vuur een reinigende werking toe en ook de boze geesten konden erdoor
worden verjaagd. Sprong men door de vlammen van het vuur, dan was dat om ongeluk en ziekten te
overwinnen voor het komende jaar.
Viering op school
Donderdag 24 juni vieren wij op school het Sint Jansfeest. Normaliter een feest waarbij we met alle
ouders en kinderen samen komen in de natuur om te zingen, te eten, te spelen en natuurlijk over het
vuur te springen. Vanwege een aantal voortdurende coronamaatregelen is het dit schooljaar nog niet
mogelijk met alle ouders tegelijk samen te zijn. Hopelijk is dat volgend jaar weer wel het geval.
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We vieren Sint Jan nu met groep 3 t/m 8 onder schooltijd op zowel school als de
Oosterhoeve; de kleuterklassen vieren Sint Jan op school en hebben hun eigen
programma. Op ons schoolplein als ook op de Oosterhoeve worden spellen uitgezet. We
vragen enkele ouders om de spellen te komen begeleiden, iedere leerkracht zal zelf een
ouder benaderen hiervoor.
Naast de spelletjes gaan we buiten picknicken. Rond 12.15 uur verzamelen we hiervoor op
de weide op de Oosterhoeve. Elke klas heeft zijn eigen plek en eigen kleden. Het is fijn als
de kinderen een goedgevulde broodtrommel bij zich hebben en voldoende drinken. School
zorgt voor genoeg water en de kinderen worden nog getrakteerd op een koude lekkernij.
Het programma wordt nog verder uitgewerkt komende week.
Vorig jaar besloten we niet over het vuur te springen; of we dat nu wel gaan doen, is nog
niet definitief besloten. Daar komen we nog op terug.
Het is handig wanneer de kinderen kleren aan hebben waarin ze zich goed kunnen
bewegen en die nat en/of vies mogen worden. Droge kleren meegeven is fijn, er zijn ook
spellen met water. Denk ook aan thuis insmeren met zonnebrand, de zon staat al hoog.
Een hoedje of petje helpt hierbij ook.
Bloemen en graskransen juichen we van harte toe! Fijn
als die van tevoren thuis worden gemaakt. Een
bloemenkrans kan gemaakt worden van gevlochten gras
waarin wat bloemen worden gestoken. Een andere
mogelijkheid is om van drie dunne stroken stof een lint
te vlechten. In dit lint kunnen bloemen gestoken worden
waarna het later om het hoofd kan worden
vastgeknoopt.
Op een rij:
 Goedgevulde broodtrommel (voor 2x eten)
 Goed sluitende beker drinken
 Flesje water dat bijgevuld kan worden
 Ingesmeerd met zonnebrand/ hoedje/ petje
 Bloemenkrans

Zonsverduistering
Vrijwel ieder jaar komen (gedeeltelijke) zonsverduisteringen ergens op aarde voor, maar de kans is klein
dat ze ook in ons land te zien zijn. Meestal betreft het een gedeeltelijke zonsverduistering. De laatste
eclips was in West-Europa op 20 maart 2015 te zien. Toen werd de zon voor maar liefst 80% bedekt door
de maan, maar door de bewolking was het niet te zien. De gedeeltelijke eclips die we gisteren door het
zonnige weer wel konden zien, was een kleinere; tijdens het maximum was de zon voor 17% bedekt door
de maan.
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Monique Smet, leerkracht in groep 3 bereidde als enthousiast lid van IVN Natuureducatie
en natuurhobbyist een les voor op ons schoolplein. Onder haar bezielende leiding kreeg
iedereen een kijkje in de wondere wereld van zonsverduisteringen. Recht in de zon kijken
gaat niet. Daarom projecteerde Monique m.b.v. haar telescoop de zon op een wit vel die in
spiegelbeeld te zien was. De kinderen deden dat zelf ook m.b.v. een wit velletje papier met
een mooi rond prikgaatje er in en een 2e papier als projectiescherm. Het was bijzonder de
maan een stukje tussen zon en aarde te zien verschijnen.

Tuinochtenden
Op zaterdag 29 mei hebben we met 4 ouders een start gemaakt met snoeien van de hagen rondom
school. Na een veel te lange koude periode trakteerde het zonnetje ons ruim op haar stralen. Snoeien
van de haag is altijd een hele klus. De hele haag langs de Waalstraat is die ochtend gesnoeid. De planning
is op zaterdag 26 juni van 10.00 tot 13.00 uur de haag in de Swalmstraat en de hagen aan de achterkant
te snoeien. Om de tuin te onderhouden hebben we iedere keer wel zo’n 6 à 8 ouders nodig, afhankelijk
van de klussen die gedaan moeten worden. Bij deze de vraag welke ouders zich willen aansluiten bij onze
tuinoudergroep. In het voorjaar zijn er meestal 4 tuinochtenden en in het najaar 3. Hoe groter de groep
des te makkelijker het is om met voldoende ouders het tuinwerk klaar te krijgen. De kinderen zijn
welkom en kunnen spelen op het plein of helpen soms mee. We hebben echt meer hulp nodig; fijn als je
je aanmeldt en onze tuingroep komt versterken. Geef je op bij Leona van Ravesteijn
l.vanravesteijn@vsdedriestroom.nl

Gevonden Voorwerpen
De kist met gevonden voorwerpen is, sinds de zon volop schijnt, weer flink gevuld met jassen, vesten en
allerlei. De komende week zullen we de kist onder het afdak van de buitenberging zetten ’s middags van
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13.00 tot 14.30 uur zodat iedereen in de gelegenheid is daar nog verloren spullen uit mee
naar huis te nemen. Hopelijk is aan het eind van de week de bodem in zicht…

Viering Sint Jan Christengemeenschap
Op zondag 27 juni houdt de Christengemeenschap haar Sint Jan viering in Veldhoven. Voor
meer informatie zie de bijlage bij dit ouderbericht.
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