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Voorwoord
Beste ouders,
We hopen dat u en uw kinderen hebben genoten van een heerlijke
ontspannen vakantie. Want het schooljaar 2016 - 2017 gaat weer
beginnen. De lokalen zijn gepoetst, materialen zijn uitgezocht en deels al
uitgedeeld. De overdracht van leerling gegevens heeft plaats gevonden
en de eerste vergaderingen hebben in de laatste vakantieweek al plaats
gevonden. Dus wij zijn er klaar voor!
Hieronder leest u vanuit de groepen al wat informatie maar de
belangrijkste kennismaking is tijdens de Startavond van maandag 19
september a.s. Dus hou die avond vrij in uw agenda. Op die avond krijgt
u informatie over het onderwijs aan úw kind. Heel praktische informatie
over wat dít leerjaar zo anders maakt. Wát er dit schooljaar specifiek van
uw kind wordt gevraagd. Wáár aan gewerkt gaat worden, welke
ontwikkeling verwacht wordt. Als u daar van op de hoogte bent, kunnen
we daar als school en ouders sámen in optrekken. En dat maakt dit alles
veel krachtiger dan alleen maar die 5 ½ uur onderwijstijd op school.
Dus.... wij zien u allemaal graag op maandagavond 19 september op
school verschijnen. De eerste ronde duurt van 18.45-19.30 uur in het
lokaal van uw zoon of dochter, om 19.35 uur is er een algemeen
gedeelte in de hal en van 20.00 – 20.45 uur is er de mogelijkheid om een
tweede groep te bezoeken. Of de enige groep als 18.45 uur starten voor
u niet mogelijk is.
En voor nu wensen wij alle kinderen een heel fijn schooljaar 2016-2017
toe.
Namens het team: Mári Kokke

Wilt u graag uw verhaal doen in ons Jannemanneke?
Mail dat dan naar nieuwsbladjannemanneke@skozok.nl, na screening zullen wij uw
bericht wel of niet plaatsen.
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Algemeen Nieuws
Nieuwsbrief en Website/SKOZapp.
Met de komst van de nieuwe website en vooral de SKOZapp, is er ook een verandering gekomen
in de functie van het Jannemanneke.
Waar voorheen het Jannemanneke ook een soort Schoolagenda was met aankondiging van
school- en groepsactiviteiten, zal deze functie veel meer komen te liggen bij de SKOZapp. Deze is
namelijk directer en actueler omdat er via dit communicatiemiddel ieder moment van de dag
berichten kunnen worden verzonden.
De SKOZapp is namelijk vooral bedoeld voor directe en snelle aankondiging van activiteiten die
direct bij de ontvanger binnenkomt. Voor hulpverzoeken, snelle berichtgeving en korte tekstjes
met foto’s. Mocht u trouwens problemen ondervinden met de toegang tot de website en Skozapp
kunt u het volgende doen:
* een nieuw wachtwoord aanvragen via de website: Mijn kind(eren) > Wachtwoord vergeten.
*
een
verzoek
doen
of
probleem
doen
via
de
supportpagina
van
de
website: https://www.skozok.nl/support/meld-uw-probleem/ of via het vraagteken in SKOZapp
Het Jannemanneke is meer bedoeld als een inhoudelijk instrument om terug te kijken op
activiteiten of projecten. Bredere informatieverstrekking over ‘hoe we werken aan specifieke
onderwijs gebieden’, ‘wat er zich zoal afspeelt binnen de school en de groep’ en meer
inhoudelijke informatie.
Omdat beide communicatiemiddelen, naast persoonlijke gesprekken en de mail hun meerwaarde
hebben zal het Jannemanneke ook twee wekelijks blijven verschijnen. Maar dan wel steeds meer
met het boven omschreven doel en minder als ‘mededelingen blad’

Leesouders
Zoals elk jaar vragen we aan het begin van het schooljaar om hulp bij ons lees-halfuurtje.
Alle kinderen van groep 4 t/m 8 gaan iedere ochtend van 8:30 uur tot 9:10 uur op niveau lezen. Dit
gebeurt schoolbreed. Alle kinderen zitten in groepjes door de hele school. Om de kinderen zoveel
mogelijk begeleiding hierbij te kunnen geven hebben we extra handjes nodig. Vandaar ons
verzoek.
Dus heeft u een ochtend per week tijd en zin om een halfuurtje langer te blijven als u uw kinderen
op school heeft afgezet…………..meldt u dan aan bij juf Laura. Wij zijn u er erg dankbaar voor!!
Aan de ouders die voor de zomervakantie al gelezen hebben en door willen gaan, vragen we om
dat ook even door te geven aan juf Laura.
Super bedankt alvast!!!!

Het volgende Jannemanneke verschijnt op:

Maandag 19 september 2016

Aanleveren van kopij graag vóór donderdag 15 september
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Algemeen Nieuws

Overzicht vakanties & studiedagen 2016-2017

Een brutale vraag

Vakanties:

Regelmatig winnen mensen uit een dorp
met z'n allen een leuke prijs wanneer ze
meespelen met de Postcode Loterij.
Afgelopen jaar was dat bijvoorbeeld een
toegangskaart voor de Beekse Bergen.
Door heel brutaal te vragen aan mensen of
ze hun prijs aan school wilden doneren
wanneer ze er zelf geen gebruik van
maakten zijn we toen met de hele school
naar deze dierentuin geweest.

herfstvakantie: 24-10 t/m 28-10
kerstvakantie: 26-12 t/m 06-01
voorjaarsvakantie: 27-02 t/m 03-03
2e paasdag: 17 april
meivakantie: 24-04 t/m 05-05
hemelvaart: 25 en 26 mei
2e pinksterdag: 05-06
zomervakantie: 17-07 t/m 25-08
Studiedagen:
woensdag 12 oktober
dinsdagochtend 6 december
maandag 27 maart
maandag 19 juni

Gymrooster
Groep 1-2: woensdag, en elke dag spelen in de
gymzaal of buiten
Groep 3-4: dinsdag en donderdag
Groep 5-6: maandag en woensdag
Groep 7-8: maandag en dinsdag	
  

Een paar weken voor de zomervakantie
was het weer prijs en hebben alle inwoners
van Leende die meespelen een tegoedbon
gewonnen bij ECI van 20 euro. Hiervoor zijn
bijvoorbeeld leesboeken te bestellen. We
trekken bij deze maar weer de stoute
schoenen aan en vragen heel beleefd of
mensen ALS ze deze bon niet zelf willen
besteden ze hem weer willen doneren aan
school. Wij kunnen daar prachtige nieuwe
boeken voor onze kinderen voor kopen.
Dus kent u iemand die hem niet gaat
gebruiken……….wij
houden
ons
aanbevolen!!

Kunstsmullen.
Onze school doet dit jaar mee aan het project Kunstsmullen. Het thema van dit jaar is verwondering.
Rondom kasteel Heeze wordt een tentoonstelling gehouden met kunstwerken die door de kinderen
gemaakt zijn. Als alles klaar is brengen we zelf ook een bezoek aan het kasteel.
Omdat het werk een maand buiten staat moet het materiaal weersbestendig zijn. Daarom zijn we op
zoek naar ijzer, hout, blik, spiegels enz. Heeft u thuis nog iets liggen wat weg kan dan kunnen wij dat
goed gebruiken.
De kunstwerken moeten we zelf plaatsen. Wij willen voor de groepen 1-2, 5-6 en 8 dan ook uw hulp
inroepen. Geef het even door aan ons als u dat voor ons zou kunnen doen. Over het moment van het
plaatsen van de kunstwerken kunt u contact opnemen met Sjef Cox: beeldhouwer@sjefcox.nl
Groep 1-2: De kinderen mogen foto's van opa en oma meebrengen. Die foto's worden verwerkt in
het kunstwerk. Wij zoeken ook nog een ouder die voor ons een stevige sokkel kan maken waar we de
kunstwerken op vast kunnen maken. Graag doorgeven aan Lianne of Janske
Groep 5-6: De kinderen mogen een oud kledingstuk van opa of oma meebrengen. Die kledingstukken
worden ook verwerkt in het kunstwerk. Ook wij zijn op zoek naar een ouder die een stevige
ondergrond kan maken. Graag doorgeven aan Leontine of Marieke.
Het gaat een bijzonder leuk project worden. Het thema loopt door tot in de Kinderboekenweek die dit
jaar ook over opa's en oma's zal gaan.
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Mededelingen Groepen
Groep 3-4
Welkom!!
Een nieuw schooljaar. Uw kind gaat naar groep 3 of naar groep 4.
Van harte welkom in onze groep!!
Ik, juf Laura, heb er zin in om samen met jullie hier een leerzaam en
gezellig schooljaar van te maken. Hieronder een aantal belangrijke punten
voordat we starten. Verdere informatie volgt op de startavond. Ik wil jullie
dan ook uitnodigen om die avond te komen luisteren / vragen te komen
stellen.
Lezen
Uw kind kan al lezen (groep 4) of gaat dit jaar leren lezen (groep 3). Dat is een speciaal moment!
Samen, zowel op school als thuis, moeten wij ervoor zorgen dat
deze leesontwikkeling zo fijn mogelijk verloopt.
Het is belangrijk voor de ontwikkeling van uw kind om veel
‘LEESKILOMETERS’ te maken!
Probeer iedere dag minimaal 10 tot 15 minuutjes met uw kind te
lezen (groep 4) / voor te lezen (start groep 3).
Zorg voor een goede, gezellige sfeer tijdens het lezen.
Uw kind moet die momenten leuk (gaan) vinden.
Gym
In de klas hebben wij een vaste plek voor de gymschoenen. De kinderen kunnen de gymschoenen
dus op school laten liggen. Tevens kleden de kinderen zich in groep 3-4 om voordat ze gaan
gymmen. Zorg ervoor dat uw kind op deze dagen gymkleren bij zich heeft.
Eten en drinken
Net zoals bij de kleuters eten de kinderen zowel in de kleine pauze als in de grote pauze op school.
Echter eten zij het fruit hapje om 10.15 uur niet meer in de klas op.
Het is de bedoeling dat zij dit zelfstandig buiten opeten.
Wegbrengen
Natuurlijk bent u van harte welkom om uw kind nog even een laatste groet te geven voordat de
schooldag begint. Om 8.20 gaat de schooldeur open, loop dan gerust met uw kind mee naar
binnen. Om 8.30 willen wij echt starten met de les en is het dan ook de bedoeling dat uw kind klaar
zit om te beginnen.
Eigen etui
Een eigen tafeltje, een eigen plekje.
Dat wil ook zeggen dat ze vanaf groep 3 eigen potloden etc. krijgen.
De kinderen mogen een eigen etui meenemen om deze potloden in te bewaren.
De materialen voor in de etui krijgen zij wel van school.
Het is dus niet de bedoeling dat zij zelf deze materialen meenemen.
Vragen
Hebben jullie gedurende het schooljaar vragen, dan sta ik jullie graag te woord.
Spreek me even aan na school of maak een afspraak.
E-mailadres: lvanasten@skozok.nl
Graag tot 19 september op de startavond.

	
  

	
  

5	
  

Mededelingen Groepen

Groep 5-6
Beste ouders,
We zijn weer begonnen! Het nieuwe schooljaar is weer van start gegaan. De eerste weken staan in
het teken van elkaar leren kennen en het vormen van een positieve groep. Dat doen we door veel
groepsvormende spelletjes te spelen, veel samenwerkopdrachten uit te voeren en samen met de
kinderen te kijken welke klassenregels we heel belangrijk vinden.
Er staan ook al enkele leuke dingen op het programma!
Nationale sportweek
In deze week krijgen wij een voetbalclinic bij DOSL aangeboden op 21 september. Zie artikel
hieronder.
Kunstsmullen!
Van 6 t/m 30 oktober is het ' kunst-smullen' rondom kasteel Heeze. Wij gaan kunstvoorwerpen
maken die in deze periode rondom kasteel Heeze tentoongesteld worden. Het thema verwondering
is gekoppeld met het thema van de Kinderboekenweek: 'opa's en oma's'. Het project voor groep 56 heet dan ook "mijn grootouders' wonderlijke kledingkast". Hiervoor hebben we per kind een
kledingstuk van een opa of oma nodig. Een écht kledingstuk wat opa of oma toch niet meer draagt,
of anders, als dat niet kan, een kledingstuk van een andere volwassene. Voor die kleidingstukken
gaan de kinderen een andere toepassing bedenken.
Dat worden dan vreemde combinaties met naast een kledingstuk een voorwerp als uitgangspunt.
Een plastic fles, een bezemsteel, een lampenvoet, een hoepel, noem maar op. Hoe vorm je een trui
en een hoepel tot een nieuw geheel? En welke functie heeft dat dan? Hier gaan we volgende week
vrijdag en de vrijdag erop, dus 16 en 23 september, aan werken. Omdat het niet zo'n makkelijke
opdracht zal zijn voor veel kinderen, zou het fijn zijn als enkele creatieve ouders om 11.15 uur willen
komen helpen.
Even kort: uw kind heeft een kledingstuk en een vreemd voorwerp nodig.
We gaan er in elk geval een fijn schooljaar van maken. Als u nog vragen heeft, loop gerust binnen.
We hopen u te ontmoeten op de kennismakingsavond van 19 september!
Met vriendelijke groeten
juf Marieke en juf Leontine

Groep 5 t/m 8
Beste ouders van groep 5 t/m 8
Op 21 september om zijn we uitgenodigd voor een voetbalclinic bij DOSL in het kader van de
nationale sportweek. Dit begint om 8.45 uur en duurt tot 12.00 uur en vindt plaats op de Grote
Speel. Kinderen uit Leende die dat willen mogen rechtstreeks naar de Grote Speel komen. Laat dat
wel even aan juf Leontine of juf Hebe weten. Ze mogen ook om 12.00 uur opgehaald worden op het
voetbalveld, of zelfstandig naar huis. Dit ook in overleg met de juf. De kinderen die om half negen
op school zijn, fietsen met de juffen naar Leende en om twaalf uur weer terug naar Strijp. We
vertrekken stipt om half negen! Denk dus aan een fiets op 21 september als uw kind niet
rechtstreeks naar de Grote Speel gaat. Kinderen die voetbalschoenen/hockeyschoenen en
scheenbeschermers hebben mogen die meenemen. Daarnaast mogen kinderen in hun sportiefste
outfit naar deze voetbalochtend komen. De kinderen zijn verdeeld over 7 groepen. Er wordt vanuit
DOSL gevraagd of elke groep begeleid kan worden door een ouder. Vindt u het leuk om deze
ochtend een groepje te begeleiden, laat het dan even weten.
Voor vragen kunt u terecht bij juf Hebe of juf Leontine.
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Jarig in september

In de maand september willen wij de volgende jarigen alvast van harte
feliciteren:

Datum
Woensdag 7 september

Jarige
Wolf Stas

Zondag 11 september

Sil Rutten

Dinsdag 13 september

Frans de Natris
Beau Floris

Donderdag 29 september

Kyanu Schmelzer

Vrijdag 30 september

Juf Laura

	
  

Welkom op onze St. Jan
Wij willen graag Zoe en Ylian van harte welkom heten op onze school! Zoe zit in groep 7 en
Ylian in groep 5. Heel veel plezier!

	
  

	
  
	
  
	
  
	
  

	
  
	
  
HULP GEVRAAGD!
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Hulp gevraagd
•
•
•

Gezocht – leesouders voor het nieuwe schooljaar 2016-2017, zie oproep elders in dit
Jannemanneke!
Hulp gevraag m.b.t. project Kunstsmullen, zie informatie onder Algemeen Nieuws
Fietsouders gezocht om mee te fietsen naar de voetbal clinic bij DOSL op woensdag 21
september + begeleiders groepjes tijdens clinic.

	
  
	
  

	
  

	
  

Agenda

	
  

Datum

Tijd

Informatie

Ma 5/9
Ma 19/9
Wo 21/9
Wo 12/10

08.30 uur
18.45-20.45 uur
8.30-11.45 uur

Vr 23/10

12.15 uur

Weer naar school
Startavond
Voetbal clinic DOSL groep 5-6
STUDIEDAG – leerlingen
vrij!!
Start herfstvakantie

	
  

Post/Bijlage:
1. Nieuwsbrief Tienerinloop
2. Voorstelling Wie van de 3? –
Smeltkroes Maarheeze

Adresgegevens:

	
  

St. Jan Baptistastraat 1
5595 GN Leenderstrijp
Tel: 040-2061399
infostjan@skozok.nl - www.stjanleende.nl
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Nieuwsbrief Tienerinloop Heeze september/ oktober 2016
Hoi allemaal!
Via deze weg willen we iedereen op de hoogte houden van de activiteiten en
mogelijkheden van de Tienerinloop Heeze in ‘t Perron.
Het jeugd en jongerenwerk van Cordaad is op verschillende plekken te vinden, in
verschillende gemeentes. Op dit moment hebben wij o.a een aanbod in de
Tienerinloop in Heeze in Dorpshuis ’t Perron.
Daarnaast hebben wij ook vindplaatsgericht werk, waar wij jongeren opzoeken daar
waar zij zich bevinden. Dit kan zijn op straat, maar ook bij verenigingen en
scholen
de Tienerinloop Heeze.
De Tienerinloop Heeze is voor iedereen van 8 t/m 13 jaar uit de gemeente HeezeLeende. Wij hebben op woensdagmiddag een open inloop, maar organiseren tijdens
deze inloop ook (leuke en leerzame) activiteiten en bieden cursussen aan. Hierin
proberen wij de jongeren en hun ouders te betrekken.
De openingstijden van de Tienerinloop zijn:
woensdag van 13 .00 tot 17.00 uur voor iedereen van 8 t/m 13 jaar uit de
gemeente Heeze-Leende. In de Tienerinloop Heeze werkt een team van
jongerenwerkers van Cordaad. Zij ondersteunen jongeren in hun vrije tijd en
wanneer zij zelf activiteiten willen opzetten en uitvoeren. Tijdens de
openingsmomenten van de Tienerinloop is er altijd een beroepskracht aanwezig.
Huiswerkbegeleiding.
Zit je in groep 7 of 8 of middelbaar onderwijs en krijg je huiswerk? Dan kun je
deelnemen aan de huiswerkbegeleiding in het oude Rabobank pand aan de
Dorpsstraat 63 in Leende. De huiswerkbegeleiding is op dinsdag van 15:30 – 17:00
uur. Wil je deelnemen of wil je meer informatie neem dan even contact op met
Marlon Korsten via marlonkorsten@cordaadwelzijn.nl of 06- 20372237
Programma Tienerinloop Heeze.
In de maand september en oktober organiseren we weer een aantal leuke
activiteiten met en voor jongeren in de leeftijd van 8 t/m 13 jaar. De
activiteiten beginnen om 14:30 uur. Aanmelden of meer informatie via
marlonkorsten@cordaadwelzijn.nl of 06-20372237.
Woensdag 7 en 21 september: Open inloop
Woensdag 14 september: smoothies maken, aanmelden via
gabrielastokmans@cordaadwelzijn.nl
Woensdag 28 september: Fifa 16 toernooi, aanmelden per team van 2 is gewenst!
Deelname is gratis.
Woensdag 5 oktober: Open Inloop
Woensdag 12 én 19 oktober: 3tal activiteiten/ workshops rondom Gambia. Samen met
Future 4 Young People willen we ons inzetten voor leeftijdsgenoten in Gambia,
dmv een Afrikaanse kookworkshop, een djembeworkshop en een leuke presentatie
over het leven in Gambia.
Op woensdag 12 oktober beginnen we de themamaand met een interessante
presentatie over het dagelijks leven in Gambia. Deze presentatie duurt van 14:00
– 15:00 uur. Daarna gaan we samen Djembé spelen, een echt Afrikaans instrument.
Hiervoor moet je je wel even opgeven. Deze workshop duurt van 15:15 – 15:45 uur. Als er veel

	
  

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
interesse in is zal een 2e groep starten van 16:00 – 16:30 uur. Per groep is er plek voor 10
deelnemers. Geef je dus op als je mee wil doen!
Op woensdag 19 oktober gaan we Afrikaans koken. Van 14:00 – 16:00 gaan we samen een
heerlijk Afrikaans gerecht maken en natuurlijk ook proeven. Voor deze workshop is er plek
voor 10 deelnemers, dus opgeven is verplicht!
Woensdag 26 oktober: Open inloop ivm de herfstvakantie.
Mocht je vragen of zelf leuke ideeën voor activiteiten hebben dan kun je van
dinsdag t/m vrijdag contact opnemen met Marlon Korsten, jongerenwerkster in de
Tienerinloop Heeze via 06-20372237 of marlonkorsten@cordaadwelzijn.nl Meer
informatie vindt je op www.tienerinloopheeze.nl of www.cordaadwelzijn.nl
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