
	  

Inhoud 

 
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. 

Schooljaar 2016-2017 

Nummer 11 – 13 februari 2017 

Jannemanneke 

1. Voorwoord door Mári 
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2. Algemeen nieuws 
3. Mededelingen groepen 
5. Agenda VO 
6. Jarig in maart 
7. Hulp gevraagd, agenda, 

post/bijlage 
	  

	  

Beste ouders, 
 
De meeste Cito toetsen zijn inmiddels afgenomen en de resultaten 
worden deze week allemaal ingevoerd in ons leerling volg systeem. Als 
dat gebeurt is, gaan de leerkrachten aan de slag met de analyse van 
deze gegevens op groeps- en individueel niveau. Dan komen vragen 
naar voren of de aangeboden reken- of begrijpend lezen strategieën en 
spellings categorieën voldoende beheerst worden óf juist (nog) niet. Het 
kan een individueel probleem zijn of iets van een deel-groep of dat dit bij 
bijna de hele groep nog extra aandacht vraagt.  
Ook kan het zijn dat het niet (alleen) ligt aan het betreffende  reken- of 
taal- onderdeel. Ook een gebrek aan taakgerichtheid, tijdverdeling 
tijdens het maken van de toets, concentratie en doorzettingsvermogen, 
of de andere vraagstelling bij Cito, kan bepalend zijn voor de resultaten 
van een toets.  
Als dit alles is geanalyseerd wordt dit tijdens het oudergesprek met u 
besproken. Op die manier weet u niet alleen dát het resultaat tegenvalt, 
maar ook waardoor dat komt en wat we er samen aan kunnen doen.  
We houden u op de hoogte en wensen u van 25 februari t/m 5 maart  
allemaal een hele fijne voorjaarsvakantie toe!! 
 

Namens het team: Mári Kokke 

Voorwoord 
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Algemeen Nieuws 

Het volgende Jannemanneke verschijnt op: 
Maandag 6 maart 2017 

Aanleveren van kopij graag vóór donderdag 2 maart 
 

PALMPASEN 
 
Op zondag 9 april vieren we in de kerk van Leende onze 
jaarlijkse Palmpasenviering. Net zoals voorgaande jaren zullen 
kinderen die naar deze mis gaan, een palmpaasstok maken 
voor deze viering. Na de mis zullen zij de stokken gaan 
brengen naar de mensen die in het bejaardenhuis wonen. 
Deze stokken worden op school gemaakt o.l.v. de ouderraad. 
 
Graag horen wij daarom welke kinderen op 9 april samen met hun ouders naar de 
Palmpasenviering in de kerk gaan. Samen met dat groepje kinderen gaat de ouderraad aan de 
slag. Het is het handigst als  u uw kind hiervoor via de mail aanmeldt. (infostjan@skozok.nl) 
 
Om deze stokken mooi te versieren vragen we ALLE kinderen om in de week van 27 maart 
spulletjes mee te brengen. Dit kunnen kleine versnaperingen zijn (verpakt!) of versiersels voor aan 
de takken. Wij zullen zorgen dat er een mandje bij de deur staat waar alles in mag. 
 
We hopen op deze manier de oudere mensen een fijn paasfeest te bezorgen. Alvast bedankt 
voor de medewerking!! 

OUDERGESPREKKEN 
 
In de week van 20 februari zullen er weer 
oudergesprekken gevoerd worden over het rapport van 
uw kind. Voor het eerst zullen we hierbij gebruik maken 
van een digitaal inschrijfsysteem. 
 
U heeft hierover een mail ontvangen op vrijdag 10 
februari.  Hierin staat precies hoe u moet handelen. Mocht 
u problemen ondervinden bij het inschrijven dan kunt u 
altijd even bij ons binnenlopen of een mail sturen naar 
Monique (infostjan@skozok.nl). 
 
We hopen dat dit systeem voor alle partijen beter werkt 
en makkelijker wordt.  

THEMA-AVOND 
 
Noteer alvast in de agenda! Op 
donderdag 30 maart organiseert 
de OR een thema-avond over 
voeding en kinderen. De sprekers 
zijn Hans van Kuijk en Norbert 
van den Hurk! Aanvang 20.00 uur 
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Mededelingen Groepen 

Groep 3-4 

Beste ouders van groep 1-2, (wijziging) 
 
Op donderdag 16 februari om 09.00 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.  

Groep 1-2 
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Mededelingen Groepen 

Groep 5-6 

Beste ouders van groep 5/6, 
 
Na de carnavalsvakantie gaat onze groep starten met een ‘Rots en Water training’. Rots en 
Water is een psycho-fysieke training d.w.z. dat de bijeenkomst bestaat uit een afwisseling van  
fysieke oefeningen en korte groepsgesprekken. De bouwstenen van Rots en Water zijn: 
zelfbeheersing, zelfreflectie en zelfvertrouwen.  
 
In de klas zullen we aansluiten bij het geleerde in de training. Dit gebeurt door het maken van en 
samen praten over Rots en Water opdrachten. Ook zullen we de kinderen ondersteunend om het 
geleerde daadwerkelijk toe te passen in de praktijk.  
 
Doelstelling van de training: 
Leerlingen leren te luisteren naar zichzelf. Leerlingen leren te vertrouwen op zichzelf. Ze leren om 
grenzen aan te voelen en aan te geven. Rots en Water leert ze om eigen keuzes te maken en 
daarop te gaan vertrouwen. De leerlingen leren voor zichzelf op te komen en voor zichzelf te 
gaan zorgen. 
 
De training wordt gegeven door twee ervaren en gecertificeerde Rots en Watertrainers vanuit de 
Ambulante Begeleidingsdienst REC-Chiron regio Eindhoven. Juf Leontine en juf Heleen zullen 
tijdens alle trainingssessies aanwezig zijn.  
 
De trainingen worden op donderdag onder schooltijd gegeven, het gaat om 12 bijeenkomsten. 
Op donderdag 9 maart van half 5 tot half 6  is er een informatie bijeenkomst voor ouders. 
Hier kunt u kennis maken met de trainers. Ze zullen u nader informeren over de inhoud van de 
training en u kunt zelf enkele oefeningen ervaren die uw kind ook gaat doen.  
 
Voor vragen kunt u bij juf Leontine terecht. 
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Stedelijk college Eindhoven 
VMBO-t (mavo)/Havo/VWO 
(tweetalig mavo/Havo/VWO 

22/02/17 19.00u 
 

Info avond ouders & leerlingen 
 

Van Maerlant 22/02/17 Minilessen 
	  

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. 
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Jarig in maart 

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

Datum Jarige 
Dinsdag 7 maart Nine van Gastel 

 
Donderdag 9 maart Sila Velthuis 

Siem Verduijn 
 

Vrijdag 10 maart Moby Stas 
 

Zaterdag 11 maart Fréderieke Rahusen 
Thom Floris 
Wester Storms 
 

Zondag 12 maart Nina van Stipdonk 
 

Maandag 13 maart Laura Zwartbol 
 

Woensdag 15 maart Lieve Janson 
 

Donderdag 16 maart Liam Broekman 
 

Zondag 19 maart Davey van Hooff 
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HULP GEVRAAGD! 

Post/Bijlage: 
 
1. Nieuwsbrief Tienerinloop 
2. IVN kinderactiviteit zondag 5 

maart 
3. De Grote Magische 

Kindershow, De Smeltkroes 
Maarheeze 

4. Nieuwe huurder winkel 
Leenderstrijp 

Agenda 

Adresgegevens: 
St. Jan Baptistastraat 1 
5595 GN Leenderstrijp 

Tel: 040-2061399 
infostjan@skozok.nl - www.stjanleende.nl 

Datum 
 

Tijd Informatie 

Do 16/2 09.00 uur Voorstelling “De Chinese 
nachtegaal” door groep 1-2  

Vr 17/2  Rapporten mee naar huis 
Ma 20/2  Oudergesprekken 
Di 21/2  Oudergesprekken 
Vr 24/2 12.15 uur Vrij – start Carnavalsvakantie 
Zo 05/3 10-12 uur IVN kinderactiviteit 
Ma 06/3 08.30 uur Weer naar school 
Do 09/3 16.30-17.30 uur Informatiebijeenkomst ouders 

groep 5-6 rots en water 
training 

Wo 15/3  Open dag 
Ma 27/3  VRIJ voor alle leerlingen i.v.m. 

studiedag 
Do 30/3 20.00-21.30 uur Thema-avond 
	  

Geen hulp vraag deze keer! 
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IVN activiteit: Kinderen met spierballen gezocht!  
 
Op zondag 5 maart vragen we jullie hulp. De Strabrechtse 
Heide is een groot natuurgebied in Heeze. Er leven veel 
kikkers, speciale mieren en vlinders, vogels en konijnen. Vooral 
de kikkers en vlinders vinden het fijn als er weinig bomen zijn. 
Want dan kan de zon tot aan de grond komen en kunnen ook 
de kikkers, kikkervisjes en rupsen lekker warm worden en 
goed groeien. 
 
Wie heeft er zin om mee te helpen en boompjes uit te trekken? 
Onder begeleiding gaan we ook zagen en hakken. Maar daar 
zijn spierballen voor nodig, vergeet niet om die mee te nemen! 
Sterke vaders, moeders, opa's, oma's en vrienden mogen ook 
meedoen. 
 
Vanaf 7 jaar mag je meedoen, van te voren alsjeblieft 
aanmelden. Voor het aanmelden en vragen kun je terecht bij 
Marleen Hoogendam, tel. 2266428 of via het e-mail adres 
aanmelden-ivn@outlook.com . 
 
Het makkelijkste is het als je op de fiets komt, vanaf De 

Plaetse (bij het Heidecafé) is het ongeveer 5 minuten fietsen. 
 
Plaats: De Plaetse, aan het einde van De Rul in Heeze 
Tijdstip: 5 maart 2017, van 10 tot 12 uur. 
 
Het is gratis, maar een bijdrage is fijn. Wij zorgen voor iets te drinken en iets lekkers. 
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