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Voorwoord
Beste ouders,
Nog één week en we sluiten de eerste helft van het schooljaar af en ook
de eerste Cito-toets periode.
Dat betekent voor de leerkrachten dat er naast de dagelijkse arbeid hard
gewerkt moet worden aan het analyseren van de toetsen op groeps- en
individueel niveau. Heeft het onderwijsaanbod en de groeps-specifieke
aanpak opgeleverd wat er van verwacht werd? Kan aanbod en aanpak
op groep, subgroep of individueel niveau gehandhaafd worden of moet
het worden aangepast? Zijn er ook resultaten die zelfs op schoolniveau
effecten hebben? En ga zo maar verder.
Zijn er opbrengsten die zo afwijkend of opvallend zijn dat ze direct met
de ouders gecommuniceerd moeten worden, of past het bij het beeld en
kan het goed besproken worden bij de reguliere oudergesprekken?
Kortom, naast de reguliere evaluatie, is dit toch een moment waarop met
wat meer nadruk wordt gekeken naar de opbrengsten van ons onderwijs
op ieder gebied en ieder niveau. En voor een deel zijn we hier al aan
begonnen en dat zetten we in de periode na de vakantie voort. We
houden u uiteraard op de hoogte.
Nog even een paar speciale data voor in de agenda:
Vrijdag 17 februari gaan de rapporten mee naar huis en de
daaropvolgende week zijn de oudergesprekken. Maandag 27 maart zijn
alle kinderen vrij i.v.m. een studiedag.
Daarnaast is er voor ouders wiens kind vóór 1 oktober 2018 vier jaar
wordt op woensdag 15 maart de gelegenheid om even een kijkje te
nemen in de onderwijskeuken. Er worden die dag rondleidingen verzorgd
en er is alle gelegenheid om vragen te stellen. Daarna is het voor ons
van groot belang om alle aanmeldingen vóór 1 april binnen te hebben.
Op basis van de dán aangemelde kinderen krijgen we immers de
financiële middelen voor ons onderwijs.
Dus……. “Zegt het voort, zegt het voort, inschrijven vóór 1 april is zoals
het hoort.”

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

Beste ouders,
Met veel plezier heb ik in Leenderstrijp zo’n 18 jaar blokfluitles
gegeven. Ik hoop daarmee verschillende kinderen een muzikaal
duwtje in de rug te hebben gegeven.
Maar omdat ik mijn hobby’s steeds meer tijd wil geven, heb ik
besloten met ingang van augustus 2017 te stoppen met het
geven van blokfluitles.
Helaas heb ik tot nu toe geen opvolger kunnen vinden. Dus
mocht u iemand weten die mij wil opvolgen, dan graag.
Maar mocht dat niet lukken, dan zijn er in Leende gelukkig
genoeg andere mogelijkheden voor kinderen die zich op muzikaal
gebied willen ontwikkelen.
Ik wil graag iedereen bedanken voor het vertrouwen dat ik altijd
heb gekregen.
Mijn lessen als muziekleerkracht op de St. Jan gaan voorlopig
gewoon door, dus we komen elkaar vast nog wel tegen.
Met vriendelijke groeten,
Rian Akkermans.

Het volgende Jannemanneke verschijnt op:

Maandag 13 februari 2017

Aanleveren van kopij graag vóór donderdag 9 februari
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Mededelingen Groepen
Groep 1-2

Groep 3-4

Beste ouders van groep 1-2,
Op donderdag 16 februari om 14.15 uur zullen onze kleuters de voorstelling 'De Chinese
nachtegaal' gaan spelen. Jullie zijn daarbij van harte uitgenodigd.
Groetjes van de juffen
Sprookjes in groep 1 t/m 4.
We zijn volop bezig met het werken over sprookjes. In groep 3-4 zijn prachtige verhalen geschreven
die voorgelezen worden in groep 1-2 en in groep 1-2 worden de mooiste toneelstukjes gespeeld.
Op donderdag 16 februari mag groep 3-4 hiervan komen genieten in de hal.
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Agenda Informatie avonden en Open Dagen VO voor groep 7-8
Hieronder staan belangrijke data van de verschillende VO scholen hier in de buurt. In de klas
van groep 7-8 staat een bak met VO post. Hier mag u altijd in snuffelen. Wanneer er vragen zijn
horen we dat graag.

Stedelijk college Eindhoven
VMBO-t (mavo)/Havo/VWO
(tweetalig mavo/Havo/VWO
Varendonck College
Van Maerlant

	
  

	
  

22/02/17 19.00u

Info avond ouders & leerlingen

05/02/17 12.00-16.00u
22/02/17

Open Dag
Minilessen
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Jarig in februari

In de maand februari willen wij de volgende jarigen alvast van harte feliciteren:
Datum
Woensdag 1 februari

Jarige
Luca van Hooff

Zaterdag 4 februari

Tristan Neve

Zondag 5 februari

Jordy Wullems
Elisa van Rooij

Donderdag 16 februari

Rosanne van Hooff

Zaterdag 25 februari

Bibi Maas

Dinsdag 28 februari

Maud van Hooff
Guusje Maas
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HULP GEVRAAGD!
	
  

	
  

Geen hulp vraag deze keer!

	
  
	
  

	
  

	
  
	
  

Agenda

	
  

Datum

Tijd

Ma 16/1
Do 16/2

14.15 uur

Vr 17/2
Ma 20/2
Di 21/2
Vr 24/2
Ma 06/3
Wo 15/3
Ma 27/3

Informatie

12.15 uur
08.30 uur

Start periode Cito-toetsen
Voorstelling “De Chinese
nachtegaal” door groep 1-2
Rapporten mee naar huis
Oudergesprekken
Oudergesprekken
Vrij – start Carnavalsvakantie
Weer naar school
Open dag
VRIJ voor alle leerlingen i.v.m.
studiedag

	
  

Post/Bijlage:
1. Gezinsviering van doopsel
naar 1e communie

Adresgegevens:

	
  

St. Jan Baptistastraat 1
5595 GN Leenderstrijp
Tel: 040-2061399
infostjan@skozok.nl - www.stjanleende.nl

	
  
	
  
	
  
	
  

	
  
	
  
	
  

	
  

Gezinsviering
van doopsel
naar 1e communie

Geef elkaar de hand
Zondag 5 februari 2017 - 11.30 uur
Parochie Heilige Nicasius, locatie
St. Petrus Banden Leende
Werkgroep gezinsvieringen
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