
	  

	  

	  

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 15 – 18 april 2017 

Jannemanneke 

1. Voorwoord door Mári 
Kokke 

2. Algemeen nieuws 
4. Hulp gevraagd, agenda, 

post/bijlage 
	  

	  

Beste ouders, 
 
Na een lang Paasweekend volgt er nog een relatief kort weekje. In deze 
week laten de kinderen van groep 8 met de Cito Eindtoets nog wel een 
keer zien wat ze in hun mars hebben. En normaal gesproken is dat een 
bevestiging van wat zij de afgelopen 3 jaren hebben laten zien. En dat 
laatste is in combinatie met de werkhouding en andere factoren de basis 
voor het advies dat de school al heeft uitgebracht en met de ouders 
heeft besproken.  
 
Vrijdag sluiten we de week op een gezellige, gezonde en sportieve 
manier af met de Koningsdag, waarover al de nodige informatie is 
verstrekt.  
 
En dan gaan we met z’n allen genieten van twee weken meivakantie.  
Geniet er allemaal van en tot maandag 8 mei! 
 

Namens het team: Mári Kokke 
 

 

Voorwoord 
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Algemeen Nieuws 

Het volgende Jannemanneke verschijnt op: 
Maandag 8 mei 2017 

Aanleveren van kopij graag vóór donderdag 4 mei 
 

De Koningsspelen - herhaling  
 
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!!  

https://www.youtube.com/watch?v=pCbLyG-D65U
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Algemeen Nieuws 

Leescadeautje voor de kleuters: 
 
Zoals al eerder aangekondigd willen we het lezen 
bij de kinderen al vroeg stimuleren. Daarom 
hebben we als school ook meegedaan met de 
actie: “Geef mij maar een prentenboek”.  
 
Alle kleuters krijgen deze week het 
prentenboek de Gruffalo mee naar huis. 
Zodat u samen met uw zoon of dochter dit 
boekje in de meivakantie kunt lezen. 
 
Veel leesplezier!! 

Welkom op onze school! 
 
Julia, Tim, Fae en Maud zijn 4 jaar geworden, van 
harte gefeliciteerd & welkom op onze school! Nu 
jullie 4 jaar zijn geworden start ook jullie 
schoolcarrière, veel plezier op onze school de St. 
Jan! 
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HULP GEVRAAGD! 

Post/Bijlage: 
 
1. - 

Agenda 

Adresgegevens: 
St. Jan Baptistastraat 1 
5595 GN Leenderstrijp 

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

Datum 
 

Tijd Informatie 

Vr 21/4 8.30 uur 
 
 
 
 
 
12.15 uur 

Ontbijt op school & 
Koningsspelen. Groep 1t/m 6 
op school, groep 7 en 8 gaan 
na het ontbijt op de fiets naar 
sportpark Hemelrasten in 
Sterksel 
Start meivakantie 

Ma 08/5 8.30 uur Weer naar school 
Do 11/5  Praktijkexamen Verkeer groep 
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• Hulpouders gevraagd op vrijdag 21 april met de Koningsspelen, zie bericht onder 
Algemeen Nieuws 

 

mailto:infostjan@skozok.nl

	irc_mi

