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Voorwoord
Beste ouders,
Communicatie is misschien wel het lastigst wat er is. Er wordt vaak (en)
veel gepraat, maar dat wil niet altijd zeggen dat de juiste boodschap ook
nog op de juiste manier over komt. En dat is bij schriftelijk communicatie
nóg lastiger. Je kan dan immers niet zien hóe iemand reageert op
datgene je mailt of appt. En toch doen we allemaal onze uiterste best.
Via het rapport van uw kind, via dit Jannemanneke, de mail, de SkozApp
en de website, proberen we onze boodschap, onze ideeën en gedachten
zo goed mogelijk onder uw aandacht te brengen.
Bij het rapport koppelen we er ook nog een gesprek aan vast om uit te
leggen wat we in het rapport bedoelen én wat we in het rapport niet
helemaal kwijt kunnen. Bij de andere communicatie volgt er meestal
géén gesprek. Maar….. als dat ooit nodig is, hopen wij dat u niet aarzelt
om met ons contact op te nemen.
Ook is het werken met de digitale communicatiemiddelen niet altijd even
eenvoudig. We zijn daarin afhankelijk van de techniek en (een deel van)
de website en de SkozApp worden ook nog niet eens door ons beheerd
maar door externe deskundigen.
Daarom krijgt u over met name de SkozApp hieronder in twee andere
berichten wat extra informatie, zodat u met betrekking tot een onderdeel
beter weet hóe het werkt en m.b.t. de app in zijn totaliteit, wáár u moet
zijn als het niet werkt zoals dat zou moeten.

Succes en tot de volgende keer: 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
Problemen met de SkozApp
Wanneer u problemen ondervindt met uw SkozApp wordt dit niet door ons, maar bovenschools
opgelost. Het meest handig is daarom als u rechtstreeks melding van uw probleem maakt bij de
bovenschoolse helpdesk.
Dat kan als volgt:
Als u de app opent, vindt u rechts bovenin een tandwieltje. Als u daarop klikt kunt u helemaal
onderaan bij Support zelf rechtstreeks naar de supportpagina op de Skozok-website doorklikken.
Daar ziet u een aantal keuzes:
• Een probleem melden
• Melden dat u uw wachtwoord bent vergeten
• Melden dat u uw gebruikersnaam bent vergeten
Mocht u de app niet kunnen openen, omdat u uw gebruikersnaam of wachtwoord bent vergeten,
dan kunt u dat dus ook als hierboven melden. U gaat dan echter niet via de app naar de site, maar
rechtstreeks naar de website van Skozok. www.skozok.nl
Als u helemaal naar beneden scrolt, komt u ook bij Support uit en kunt u dezelfde keuzes maken als
hierboven.

Het volgende Jannemanneke verschijnt op:

Dinsdag 18 april 2017

Aanleveren van kopij graag vóór donderdag 13 april
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Algemeen Nieuws

De Koningsspelen
Dit jaar is het bijna weer zover, vrijdag 21 april 2017, neemt ook onze school deel aan de
Koningsspelen! Een sportieve dag met de hele school, waarbij we samen met veel
plezier gaan bewegen.
- We starten gewoon om 8.30 uur op school met een gezamenlijk schoolontbijt! Uw kind hoeft
deze ochtend dus niet te ontbijten thuis.
Groepen 1 t/m 6:
- De rest van de dag zijn de groepen 1 t/m 6 Koningsspelen aan het doen op het veldje. Hierbij is
het makkelijkst als uw kind oranje sportieve kleren aan heeft, die vies mogen worden. Drinken
en iets lekkers wordt verzorgd.
- Om 12.00 uur sluiten we met de groepen 1 t/m 6 af met de Koningsdans: Okido op het
schoolplein. Jullie als ouders zijn van harte welkom om te komen kijken.
Groep 7 en 8:
- Groep 7 en 8 gaan na het schoolontbijt op de fiets naar sportpark Hemelrasten in Sterksel.
Leerlingen worden verwacht in sportieve kleding inclusief (buiten)sportschoenen. Denk bij koud
weer aan een lange broek en trui of vest. Tot slot is het belangrijk dat alle kinderen wat te drinken
en een tussendoortje meenemen.
Wij hebben zin om er samen een gezellige, sportieve dag van te maken!!

De Koningsdans
‘Okido’
https://www.youtube.com/watch?v=pCbLyG-D65U

Hulpouders Koningsspelen!!
Om van deze dag een succes te maken, hebben wij nog 9 ouders nodig die de kinderen willen
begeleiden bij de spelletjes. Het zou fijn zijn als je heel de ochtend beschikbaar bent
(8.30 uur tot 12.00 uur) om de spelletjes mee klaar te zetten en groepjes kinderen te begeleiden.
Geef je hiervoor op bij het inschrijfformulier, dit blad hangt bij het kantoortje.
Alvast heel erg bedankt!!

OR bedankt!
Lieve leden van de Ouderraad, heel erg
bedankt voor de organisatie van de zeer
interessante thema-avond over gezonde
voeding op donderdag 30 maart jl.
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Algemeen Nieuws
Resultaten via de SkozApp
Omdat de uitleg die bij de grafieken van uw kind vermeld staan in de SkozApp erg summier is,
willen we u hierbij een wat uitgebreidere uitleg geven.
Om bij de resultaten te komen opent u de SkozApp en kiest u onderin voor “Mijn Kind”. Daarna
kiest u bovenaan voor het tabblad “Ontwikkeling”. U krijgt dan de groepen te zien die uw kind
doorlopen heeft en u kunt hierin de cito-toetsgegevens van al die jaren inzien. Hiervoor klikt u op
het pijltje achter het schooljaar.
Helemaal bovenaan ziet u 2 kolommen: M en E, met het cijfer van het schooljaar erachter. Dit staat
voor Middentoets (toetsmoment in januari) en Eindtoets (toetsmoment in juni)
De meeste toetsen worden 2 maal per jaar afgenomen. Sommigen maar 1 keer.
Daaronder staat per balk een toets aangegeven: bv Begrijpend Lezen, Drie-Minuten-Toets (=lezen)
, spelling etc. Per toets ziet u 1 of 2 letters staan onder de kolommen zoals hierboven beschreven.
Dat is het niveau wat uw kind behaald heeft op deze toets. De uitleg van deze niveaus leest u als u
naar onderen scrolt. (A t/m E)
Wanneer u deze scores ook nog in een lijn/grafiek wilt zien kunt u achter zo’n toets op “Details”
klikken. U krijgt dan 5 balken te zien in grijs en wit. Boven deze balken staan de scores van de M
en E toets nu in kleur. De balken geven de niveaus aan: Bovenste grijze balk is het gebied van
niveau A, witte balk daaronder is het gebied van niveau B, grijze balk daaronder is het C-niveau,
wit daaronder voor D-niveau, en de onderste grijze balk voor niveau E.
U ziet per toets een punt dat aangeeft waar de score van uw kind zit. Als er aan het eind van het
schooljaar twéé toetsen zijn afgenomen ziet u tussen de twee scores een lijn, zodat u kunt zien of
uw kind vooruitgang heeft geboekt of niet.
Uw kind kan dus twee keer een C-score hebben gehaald, maar de eerste keer laag in de grijze
balk, en de 2e keer hoog. Dan lijkt 2x C geen vooruitgang, maar u kunt zien dat de lijn gestegen is
en dus een flinke vooruitgang laat zien. Andersom kan natuurlijk ook.
Deze informatie kunt u van ieder schooljaar voor uw kind ophalen, zodat u een aardig beeld heeft
van de toetsontwikkeling van uw kind.
Let op: dit betreft dus enkel de scores voor citotoetsen en kan dus een ander beeld geven dan de
resultaten die een kind behaalt tijdens de gewone lessen. Het is en blijft een momentopname.
We hopen dat u met deze uitleg voldoende inzicht krijgt. Mocht u vragen blijven houden met het
lezen van deze gegevens, dan kunt u gerust even mailen of binnenlopen bij Monique van Eert.
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Jarig in april

In de maand april willen wij de volgende jarigen van harte feliciteren:
Datum
Zondag 2 april

Jarige
Stef Kummeling

Vrijdag 7 april

Sjors Raymakers

Zaterdag 15 april

Pien van Dijk

Zondag 16 april

Tieme van Lieshout

Maandag 17 april

Meester Mári

Dinsdag 18 april

Britt van der Meer

Dinsdag 25 april

Stan Sterrenburg

Zaterdag 29 april

Marlou Bax

	
  

Beschuit met roze muisjes!!
Lien heeft een zusje gekregen, KAAT! Van harte
gefeliciteerd Lien met de geboorte van je zusje, ook voor
mama, papa en je broertje!
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HULP GEVRAAGD!
	
  

•

	
  

Hulpouders gevraagd op vrijdag 21 april met de Koningsspelen, zie bericht onder
Algemeen Nieuws

	
  
	
  

	
  

	
  
	
  

Agenda
Datum

	
  
Tijd

Informatie

Do 06/4
Ma 17/4
Vr 21/4

Ma 08/5
Do 11/5

8.30 uur

12.15 uur
8.30 uur

Theoretisch verkeersexamen
groep 7
2e Paasdag
Ontbijt op school &
Koningsspelen. Groep 1t/m 6
op school, groep 7 en 8 gaan
naar sportpark Hemelrasten in
Sterksel
Start meivakantie
Weer naar school
Praktijkexamen Verkeer groep
7

	
  

Post/Bijlage:
1. Pasen met Kleuters
2. Voorstellingen De Smeltkroes
Maarheeze
3. Kinderkledingbeurs Leende –
zaterdag 8 april
Adresgegevens:

	
  

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