
	  

	  

	  

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 16 – 15 mei 2017 

Jannemanneke 

1. Voorwoord door Mári 
Kokke 

2. Algemeen nieuws 
4. Jarig in mei 
5. Hulp gevraagd, agenda, 

post/bijlage 
	  

	  

Beste ouders, 
 
Op school zijn we na de meivakantie gewoon door gegaan waar 
we gebleven zijn. We pikken heel snel op alle vakgebieden de 
draad weer op. Maar wat zeker zo  belangrijk is, is  het werken 
aan de voorwaarden om tot leren te kúnnen komen. Vaardigheden 
zoals werkgeheugen, taakgerichtheid, concentratie, organisatie, 
planning en ook het beheersen en reguleren van de emoties. 
Zaken waar u thuis met uw kind(eren) ook aan kunt werken. 
Zónder deze zaken zal het altijd moeilijk zijn om taken of taakjes 
uit te voeren, ergens aan te beginnen, dit vol te houden en de 
belangrijkste dingen eerst te doen.  Als je continu afgeleid bent 
wordt het moeilijk om de verhaallijn in een boek vast te houden of 
je te concentreren op het leren van die vervelende tafeltjes. En 
werkgeheugen is niet alleen belangrijk op school, maar ook om te 
onthouden welke boodschapjes je moest doen voor je moeder of 
welke afspraken je hebt gemaakt met vrienden of vriendinnetjes.  
Al deze zaken zijn voorwaardelijk om het leerproces goed te laten 
verlopen. En zelfs meer bepalend dan intelligentie.  
 

Namens het team: Mári Kokke 
 

 

Voorwoord 
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Algemeen Nieuws 

Het volgende Jannemanneke verschijnt op: 
Maandag 29 mei 2017 

Aanleveren van kopij graag vóór donderdag 25 mei 
 

Lezen in de vakantie met de VakantieBieb-app  
 
Kinderen die gedurende de zomervakantie weinig lezen, vallen al snel 1 à 2 AVI-niveaus terug in hun 
leesontwikkeling. Uit onderzoek blijkt dat doorlezen tijdens de vakantie deze terugval 
tegengaat. De VakantieBieb-app is vanaf 1 juni 2017 weer beschikbaar. De app kan al 
ruim voor de zomervakantie worden gedownload, zodat de keuze van e- books tijdens de les 
besproken kan worden. Vanaf 1 juni zijn op www.vakantiebieb.nl een instructiefilmpje en een 
interactieve challenge beschikbaar.  
 

Woensdag 17 mei Kledinginzameling ReShare 
 
Woensdag 17 mei kunt u weer “oude “ kleding e.d. in een plastic 
zak aanleveren vóór 9.00 uur  bij ons op school.  
 
ReShare is een project van het Leger des Heils m.b.t. kleding 
hergebruik. Zie voor mee info de flyer in de bijlage. De geldelijke 
opbrengst komt weer ten goede aan onze school/vereniging. 
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Algemeen Nieuws 

Vakantiedagen en studiedag: 
 
Houdt u er rekening mee dat donderdag en vrijdag 25 en 
26 mei de kinderen vrij zijn i.v.m. Hemelvaart en dat het 5 
juni 2de Pinksterdag is? Maandag 19 juni zijn de kinderen 
vrij i.v.m. een studiedag voor het team. Vrijdag 14 juli is 
de eerste dag van de zomervakantie die dan duurt tot en 
met 27 augustus.  

Schoolplein na schooltijd: 
 
Na schooltijd is het schoolplein nog steeds toegankelijk voor 
alle kinderen. Zij kunnen daar dan nog na hartenlust spelen, 
maar het valt dan niet meer onder de controle en 
verantwoordelijkheid van de leerkrachten. Zij zijn dan bezig met 
de andere taken die bij hun werk horen.  
De verantwoordelijkheid ligt dan bij de ouders. We hebben 
inmiddels wel begrepen dat het dan toch regelmatig ‘ruzie’ is en 
dan vooral in en rond de zandbak. Daarom hebben we met de 
kinderen afgesproken dat ná schooltijd het net over de zandbak 
gaat en zij dan niet meer in de zandbak mogen. Mocht het dan 
toch  nog fout gaan, spreek de kinderen daar gerust op aan en 
geef het even door aan de leerkrachten. Dan kunnen we alsnog 
kijken wat we hier nog aan kunnen doen. 

Sponsoractie voor het Ronald McDonald Kinderfonds 
 
Helpen jullie allemaal mee met het inzamelen van lege 
statiegeldflessen?  
 
Op 24 en 25 juni doet de papa van Siep en Saar, Martijn 
van Kuijk samen met zijn team mee aan HomeRide, de 
sponsorwielertocht van het Ronald McDonald 
Kinderfonds. Met deze sportieve actie wil Martijn geld 
inzamelen  voor de huizen van Ronald McDonald. Een 
Ronald McDonald huis krijgt geen subsidie en is dus 
afhankelijk van donateurs en sponsoren. Vandaar een 
oproep aan alle leerlingen van onze school om Martijn te 
steunen met zijn actie door lege statiegeldflessen te 
verzamelen en deze in te leveren op school. Hiervoor zal 
een lege bak komen te staan bij de ingang van de 
school.  
 
Martijn, wat een geweldig mooi initiatief! Wij wensen jou 
en je team heel veel succes met de wielertocht in juni en 
dat jullie een mooi bedrag mogen gaan ophalen voor het 
Ronald McDonald Kinderfonds. 
 
Voor meer informatie zie flyer in de bijlage! 
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Jarig in mei 

In de maand mei willen wij de volgende jarigen van harte feliciteren: 

Datum Jarige 
Dinsdag 2 mei Lotte Akkermans 

 
Zondag 7 mei Floris van den Hurk 

 
Dinsdag 9 mei Ylian Verbeek 

 
Woensdag 10 mei Lise van Kempen 

 
Zaterdag 13 mei Gus Klaase 

 
Zondag 14 mei Peer Maas 

 
Dinsdag 16 mei Joosje Rutten 

Robin Thijssen 
 

Donderdag 25 mei Iza van Stipdonk 
 

Zondag 28 mei Luit van der Kruis 
 

Woensdag 31 mei Trijs van Otterdijk 
 

	  

Welkom op onze school! 
 
Lenne, Benjamin en Brent 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. Kledinginzameling ReShare 
2. Flessenactie Ronald McDonald 

Kinderfonds 

Agenda 

Adresgegevens: 
St. Jan Baptistastraat 1 
5595 GN Leenderstrijp 

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

Datum 
 

Tijd Informatie 

Wo 17/5 Tot 9.00 uur  Kledinginzameling ReShare 
Do 25/5  Vrij i.v.m. Hemelvaart 
Vr 26/5  Idem 
Ma 5/6  Vrij i.v.m. Pinksteren 
Ma 19/6  Vrij i.v.m. studiedag 

leerkrachten 
Di 20/6  Kermis-fietstocht – informatie 

volgt nog 
Vr 14/7  Calamiteiten dag – vrij indien 

hiervoor geen gebruik is 
gemaakt i.v.m. calamiteiten. 
Start zomervakantie 

Ma 28/8  Weer naar school 
	  

- geen hulp vraag deze keer in het Jannemanneke! 



	  
	  
	  
	   	   	  
	  

	  

6	  



	  
	   	   	  
	   	   	  
	   	   	  

	  

7	  

	  


