
	  

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 13 – 20 maart 2017 

1. Voorwoord door Mári 
Kokke 

2. Algemeen nieuws 
4. Hulp gevraagd, agenda, 

post/bijlage 
	  

	  

Beste ouders, 
 
Vorige week woensdag is de open dag geweest voor ouders van 
toekomstige leerlingen. Zij hebben de nodige informatie gekregen 
en uiteraard een rondleiding door de school. Van de meeste van 
deze ouders hebben we ook al het aanmeldformulier terug 
ontvangen. En dat is heel belangrijk, want met deze nieuw 
ingeschreven leerlingen erbij, krijgen we inzicht in het totaal aantal 
leerlingen voor het komend schooljaar. Op basis van deze 
aantallen kunnen we gaan kijken hoe groot de groepen volgend 
schooljaar worden en hoe we met de beschikbare leerkracht uren, 
deze groepen zo goed mogelijk kunnen begeleiden.  
 
Dus weet u nog ouders in Leenderstrijp wiens zoon of dochter 
komend schooljaar 4 jaar wordt, vraag hen dan hun kind liefst 
déze week nog in te schrijven!! 
 

Namens het team: Mári Kokke 

Voorwoord 
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Algemeen Nieuws 

Het volgende Jannemanneke verschijnt op: 
Maandag 3 april 2017 

Aanleveren van kopij graag vóór donderdag 30 maart 
 

Het belang van lezen. 
 
Dat lezen enorm belangrijk is weten we inmiddels 
allemaal.  
Veel lezen,  hardop verklankend of zachtjes voor jezelf 
genietend, ‘lees’-boeken of  informatieboeken, alle 
vormen van lezen zijn waardevol. Want vlot en goed 
kunnen lezen helpt je altijd en overal !! 
 
Daarom doen we ook zo veel mogelijk aan leespromotie. 
Bibliotheekbezoek, bezoek van een schrijver, 
Kinderboekenweek, voorleeswedstrijden en wat we maar meer kunnen bedenken om het lezen 
zo aantrekkelijk mogelijk te maken.  
 
Daarom hebben we begin februari meegedaan aan de actie ‘Geef mij maar een boek!’  
Bij die actie kon het actie-boekje voor een gering bedrag gekocht worden bij de boekhandel. En 
omdat wij dit perfect aan vonden sluiten bij de lees promotie die wij uit willen dragen, hebben we 
alle kinderen van groep 7-8 van de school gratis het boekje ‘Groep 8-ers huilen niet’ gegeven.   
 
Begin april is er weer zo’n actie maar dan genaamd ‘Ik wil een prentenboek’. Ook dan doen we 
weer mee met die actie, zodat alle kleuters worden getrakteerd op een mooi prentenboek. Het 
samen kijken naar en lezen van een prentenboek is immers de start van de geletterdheid voor 
jonge kinderen. En dat is weer de basis voor school- en maatschappelijk succes.  
 
Als de boekjes meegegeven worden aan de kleuters, zullen wij u van te voren berichten via de 
Skozapp.  
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Algemeen Nieuws 
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HULP GEVRAAGD! 

Post/Bijlage: 
 

Geen post/bijlage 

Agenda 

Adresgegevens: 
St. Jan Baptistastraat 1 
5595 GN Leenderstrijp 

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

Datum 
 

Tijd Informatie 

Ma 27/3  VRIJ voor alle leerlingen i.v.m. 
studiedag 

Do 30/3 20.00-21.30 uur Thema-avond 
Do 06/4  Theoretisch verkeersexamen 

groep 7 
Ma 17/4  2e Paasdag 
Vr 21/4 12.15 uur Start meivakantie 
Ma 08/5 8.30 uur Weer naar school 
Do 11/5  Praktijkexamen Verkeer groep 

7 
	  

Geen hulp vraag deze keer! 
 


