
	  

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 2 – 19 september 2016 

Jannemanneke 

1. Voorwoord door Mári 
Kokke 

2. Algemeen nieuws 
4. Mededelingen groepen 
8. Hulp gevraagd, 

agenda, post/bijlage 
	  

	  

Beste ouders, 
 
De eerste twee schoolweken zijn al weer voorbij. Samen met de 
leerkracht(en) is er nagedacht over de groepsafspraken die nodig zijn 
voor een goed werk-leer-klimaat in de groep. De kinderen hebben weer 
kunnen overschakelen van het vakantie ritme naar het schoolritme en zijn 
weer gewend aan de deels nieuwe groep en eventueel ook aan de 
nieuwe leerkracht.  
Allemaal zaken die nodig zijn om de nieuwe leerstof goed op te kunnen 
nemen en eigen te kunnen maken. Want er wordt toch stiekem veel van 
de kinderen gevraagd. Aandachtig luisteren naar leerkracht en 
klasgenoten, goed nadenken of je de opdracht of uitleg ook 
daadwerkelijk begrepen hebt en er mee aan de slag kunt en je 
vervolgens niet af laten leiden en daar geconcentreerd aan gaan werken.   
Ik kan u verzekeren dat dat allemaal nog niet zo eenvoudig is en het is 
aan de leerkrachten om de kinderen daarin zo optimaal mogelijk te 
begeleiden.  
In het vorige Jannemanneke is al aangekondigd dat u tijdens de 
Startavond van maandag 19 september krijgt te horen hóe de leerkracht 
van uw zoon of dochter daar mee om gaat. Dit gebeurt in drie sessies: 
van 18.45 – 19.30 uur in de eigen groep, van 19.35 – 19.55 uur 
gezamenlijk door directie en K.O.-er en van 20.00 -20.45 uur nogmaals 
de mogelijkheid om een groep te bezoeken.  
 
Namens het team, heet ik u allemaal van harte welkom!: Mári Kokke 

Voorwoord 
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Algemeen Nieuws 

Het volgende Jannemanneke verschijnt op: 
Maandag 3 oktober 2016 

Aanleveren van kopij graag vóór donderdag 29 september 
 

De effecten van 6 weken vakantie: 
 
Als leerkracht merk je bij heel wat kinderen dat zo’n 6 weken vakantie meer effect heeft dan je in 
eerste instantie zou verwachten. Natuurlijk komen de (meeste) kinderen vol leuke vakantieverhalen 
en lekker uitgerust weer naar school. Maar ook bemerk je in de loop van zo’n eerste week dat het 
bij veel kinderen toch wel moeite kost om het nieuwe ritme weer op te pikken. Het ritme van op tijd 
naar bed en ’s morgens weer op een vaste tijd er uit om dan op school heel actief bezig te zijn. 
Ook moeten sommige kinderen er aan wennen dat ze weer met een grotere groep leeftijdsgenoten 
samen zijn en dus ook met veel meer kinderen rekening moeten houden. En er wordt in die groep 
en op school veel meer van ze verwacht dan tijdens een vakantie. Maar dat komt allemaal weer vrij  
snel op zijn pootjes terecht.  
 
Ook lijken kinderen soms misschien wel méér dan 6 weken ouder, groter, ‘wijzer’ te zijn geworden. 
Ze hebben een groeispurt doorgemaakt, of vóelen zich ineens veel ouder. Geen probleem, dat 
hoort er allemaal bij.  
 
Het wordt lastiger als een kind tijdens het schooljaar al moeite had met bijvoorbeeld het 
aanvankelijk leesproces of de tafeltjes en hij of zij na de schoolvakantie echt flink achteruit is 
gegaan. Het wordt lastiger als een kind dat eind groep 3 het leesproces uiteindelijk redelijk onder 
de knie had, na de vakantie ineens de helft van de letters niet eens meer kent. Of dat een kind dat 
redelijk vloeiend zinnen las, nu ineens met veel moeite woordje voor woordje vooruit komt. Of dat 
een kind de tafeltjes al kende en ze nu ineens ‘kwijt’ is.  Dan heeft het leer- of lees- proces dus 
echt 6 weken volledig stil gelegen. Terwijl dat, zeker in de eerste jaren, een doorgaand proces 
moet zijn, om er voor te zorgen dat de resultaten ook bij de zwakkere lezers beklijven. De 
leesvaardigheid heeft dan niet stil gelegen maar is letterlijk achteruit gegaan, met alle gevolgen van 
dien. En dan zorgt een fijne vakantie, op school ineens voor de nodige problemen. Want die 
achterstand moet wel zo snel mogelijk ingehaald worden om het proces in de nieuwe groep weer 
bij te kunnen benen.  
 
Daaruit blijkt maar weer, dat het leerproces zich absoluut niet beperkt tot de school en de 
schooltijd en dat school én ouders samen werken aan het ontwikkel-, groei- en  leerproces van het 
kind. 
 

Website / SKOZapp: 
 
Als u problemen heeft m.b.t. inloggen en de SKOZapp kunt u dat het best melden via : 
http://support.skozok.nl  De scholen zelf kunnen namelijk hier géén hulp in bieden.  
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Algemeen Nieuws 

Kunstsmullen. 
  
Onze school doet dit jaar mee aan het project Kunstsmullen. Het thema van dit jaar is verwondering. 
Rondom kasteel Heeze wordt een tentoonstelling gehouden met kunstwerken die door de kinderen 
gemaakt zijn. Als alles klaar is brengen we zelf ook een bezoek aan het kasteel. 
  
Omdat het werk een maand buiten staat moet het materiaal weersbestendig zijn. Daarom zijn we op 
zoek naar ijzer, hout, blik, spiegels enz. Heeft u thuis nog iets liggen wat weg kan dan kunnen wij dat 
goed gebruiken. 
  
De kunstwerken moeten we zelf plaatsen. Wij willen voor de groepen 1-2, 5-6 en 8 dan ook uw hulp 
inroepen. Geef het even door aan ons als u dat voor ons zou kunnen doen. Over het moment van het 
plaatsen van de kunstwerken kunt u contact opnemen met Sjef Cox: beeldhouwer@sjefcox.nl 
  
Groep 1-2: De kinderen mogen foto's van opa en oma meebrengen. Die foto's worden verwerkt in 
het kunstwerk. Wij zoeken ook nog een ouder die voor ons een stevige sokkel kan maken waar we de 
kunstwerken op vast kunnen maken. Graag doorgeven aan Lianne of Janske 
  
Groep 5-6: De kinderen mogen een oud kledingstuk van opa of oma meebrengen. Die kledingstukken 
worden ook verwerkt in het kunstwerk. Ook wij zijn op zoek naar een ouder die een stevige 
ondergrond kan maken. Graag doorgeven aan Leontine of Marieke. 
  
Het gaat een bijzonder leuk project worden. Het thema loopt door tot in de Kinderboekenweek die dit 
jaar ook over opa's en oma's zal gaan. 

Gymrooster 
 
Groep 1-2: woensdag, en elke dag 
spelen in de gymzaal of buiten 
Groep 3-4: dinsdag en donderdag 
Groep 5-6: maandag en woensdag 
Groep 7-8: maandag en dinsdag	  

Alle kinderen doen mee in Heeze-Leende!  
 
Wat is er nou leuker voor kinderen dan met vrienden te sporten, dansen, muziek te maken of op 
schoolreisje te kunnen? Ook voor kinderen in gezinnen met een kleine beurs. Gemeente Heeze-
Leende, Stichting Leergeld Geldrop-Mierlo en Heeze-Leende, Jeugdsportfonds Brabant en 
Jeugdcultuurfonds Brabant hebben de handen ineengeslagen om dit mogelijk te maken. 
 
In Nederland leven ruim 420.000 kinderen in armoede. In deze gezinnen is vaak te weinig geld om 
lid te worden van een sportclub. Ook in de gemeente Heeze-Leende leven kinderen van 4 tot en 
met 17 jaar in gezinnen op of onder de armoedegrens. Dit betekent een inkomen lager dan 120% 
van het bijstandsniveau. De gemeente Heeze-Leende vindt het belangrijk dat ook deze kinderen 
mee kunnen doen. Daarom geven Stichting Leergeld, Jeugdsportfonds Brabant en 
Jeugdcultuurfonds Brabant deze kinderen een steuntje in de rug door het betalen van contributie 
en benodigde attributen. 
     
Wilt u hier meer over weten? In onze school vindt u foldertjes met alle informatie over dit initiatief.  

Even herhalen: Donderdag 29 september 
Kledinginzameling ReShare 
 
Donderdag 29 september kunt u weer “oude “ 
kleding e.d. in een plastic zak aanleveren voor 
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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Groep 1-2 

Mededelingen Groepen 

Letterkoffertje 
 
In groep 2 zijn we al weer flink aan de slag gegaan met de letter d. Wie kent 
er een woordje dat begint met deze letter? Soms nog best lastig te horen. 
Sommige kinderen hebben de letter d zelfs al geschreven. Knap hoor! 
Nieuw dit jaar is de 'letterkoffer'. Elke week krijgt iemand de koffer mee naar 
huis. Thuis mogen de kinderen dan samen met papa of mama een voorwerp 
zoeken dat begint met de letter die we aan het oefenen zijn. Die letter zit in 
de koffer. Het voorwerp moet natuurlijk wel in de koffer passen. Wij wensen 
u alvast veel zoekplezier.  

Regeltjes in en om school 
 
We zijn de afgelopen twee weken bezig geweest met de afspraakjes in en buiten school. Voor de 
kinderen die nog maar kort op school zijn, is alles nog nieuw. Het is goed dat kinderen ervaren dat 
naar school gaan in een vast ritme gebeurt met een tijdsindeling. Ook het samen spelen met elkaar 
binnen en buiten, hoe ga je met elkaar om. 
 
Samen delen en samen spelen, zeg geen nee maar speel jij ook met ons mee. Eerst even vragen als 
je wat gaat lenen dan kan je het pas meenemen. Ik pak mijn jas en tas en kom rustig terug naar de 
klas. 
 
 
Bezoek dieren knuffeldokter groep 1-2   
                                                                                                                                                                                                                  
Op dinsdag 4 oktober komt er een dieren knuffeldokter in groep 1-2. De kinderen mogen allemaal 
op deze dag een dierenknuffel  meenemen die ziek is. Hopelijk kan de dieren knuffeldokter jouw 
knuffel weer beter maken! 
 
groetjes van de dieren knuffeldokter Anja.  
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Mededelingen Groepen 

Groep 3-4 

Wat leren de kinderen de eerste weken in groep 3 en groep 4? 
 
Het schooljaar is begonnen en wat werken ze al hard.  
Hieronder een overzicht van de woorden / cijfers die zij leren.  
Het is altijd goed om thuis de letters nog een keer te oefenen, boekjes voor te lezen/ samen te lezen 
en betrokken te zijn bij de ontwikkeling van uw kind!  
 
Groep 3 – veilig leren lezen  
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Mededelingen Groepen 

Groep 3 – (basisdoelen) rekenen 
 

	  
	  
Groep 4 – lezen: 
Het lezen van woorden en zinnen hebben ze onder de knie. Dat is super knap!  
Nu is het aan ons de taak om dit te blijven oefenen, zodat ze steeds vlotter en meer gaan lezen.  
 
Groep 4 – spelling: 
De leerlingen gaan oefenen met het correct schrijven van woorden met:  
- eu, ui, oe  
- ei- woorden (leren welke woorden geschreven worden met een korte ei.)  
- woorden met sch-  
- woorden met –ng en –nk  
- woorden met aai, ooi, oei  
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Mededelingen Groepen 

Groep 4 – rekenen:  
 

 
 
Groep 4 – automatiseren  
Tevens blijft het héél belangrijk voor de kinderen van groep 4 dat zij de sommen tot 10 volledig 
geautomatiseerd hebben. Hier oefenen wij op school natuurlijk veel mee maar thuis spelenderwijs 
sommen oefenen kan hier een grote bijdrage aan leveren. Denk bijvoorbeeld aan; 
iedere dag een paar minuten met uw kind blijven oefenen. Niet  langer en maak het niet te moeilijk. 
Wees niet bang dat het saai wordt. Het is vaak voor kinderen heerlijk om dit helemaal onder de knie te 
krijgen, om de vooruitgang te voelen.  
- Sommen oefenen: bijv. overgooien met de bal – som vragen, de ander geeft het antwoord.  
- Opvolgers en voorgangers benoemen: Wat komt er voor …? Wat komt er na ….?  
 
Wat leren we al véél in de eerste weken hè!!  
Samen gaan we ervoor proberen te zorgen dat uw kind zich op een fijne manier kan ontwikkelen.  
 
Als u vragen heeft, loop gerust even binnen.  
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HULP GEVRAAGD! 

Post/Bijlage: 
 
1. Start seizoen Hobbyclub ’t 

Prutske Leende 
2. Gezinsviering “Elke draad telt” 
3. Overzicht vieringen schooljaar 

2016-2017 
4. Flyer Nationale Sport Week 
5. Programma Nationale Sport 

Week gemeente Heeze-
Leende 

6. Kledinginzameling ReShare 
 

Agenda 

Adresgegevens: 
St. Jan Baptistastraat 1 
5595 GN Leenderstrijp 

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

Datum 
 

Tijd Informatie 

Ma 19/9 18.45-20.45 uur Startavond 
Wo 21/9 8.30-12.00 uur Voetbal clinic DOSL groep 5-8 
Di 4/10  Dierenknuffel dokter bezoekt 

groep 1-2 – zieke knuffel mee 
Wo 12/10  STUDIEDAG – leerlingen 

vrij!! 
Vr 23/10 12.15 uur Start herfstvakantie 
	  

Hulp gevraagd 
 

Geen hulp vraag deze keer in het Jannemanneke. 
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            Onderwerp: start seizoen Hobbyclub ’t Prutske Leende  
                                  
 
                      Hobbyclub " 't Prutske " Leende 
 

 
De clubavonden voor seizoen 2016/ 2017 zijn als volgt ingedeeld. 

 
Maandagavond : van 19.00 uur tot 20.30 uur ,                  
jongens en meisjes van 6 tot 18 jaar, te beginnen op 3 Oktober.    
  
Woensdagavond : van 19.00 tot 20.30 uur, 
Jongens en meisjes van 6 tot 18 jaar, te beginnen op 5 Oktober. 
 
De contributie voor de jeugd bedraagt € 40,00 per seizoen. 
 
Activiteiten die door de hobbyclub beoefend worden 
zijn zowel geschikt voor jongens en meisjes, en liggen  
op het gebied van creatieve handvaardigheid in de ruimste zin. 
                                      

 
Diegene die interesse hebben kunnen voor nadere  
informatie en opgave contact op nemen met  Anja Liebregts   
tel. 2061466. Alle activiteiten vinden plaats in het hobbyclub gebouw  
aan de Lindenlaan naast de speeltuin.   
 
Het hobbyclub seizoen loopt van oktober t/m april. 
Verder zij wij dringend op zoek naar nieuwe begeleid(st)ers  
heeft U interesse bel ons dan.  
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Zondag 25 september 2016 
11.30 uur 

R.K. Parochie Heilige Nicasius, locatie Leende 
www.parochie-leende.nl 

Gezinsviering 
�Elke draad telt� 

De kracht van het web 
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Overzicht	  vieringen	  schooljaar	  2016	  –	  2017	  
	  

	  
	  
Beste	  kinderen,	  ouders/verzorgers,	  
	  
Ook	  dit	  schooljaar	  verrassen	  we	  jullie	  weer	  met	  een	  aantal	  leuke	  vieringen	  voor	  het	  hele	  gezin	  in	  onze	  kerk.	  Wij	  
vinden	  het	  fijn	  als	  jij	  er	  ook	  bij	  wil	  zijn.	  Schrijf	  deze	  data	  alvast	  in	  je	  agenda.	  Iedereen	  is	  van	  harte	  welkom!	  
	  
Gezinsvieringen	  
Viering	   Dag/tijdstip	   Datum	  
Opening	  schooljaar	  2016	   Zondag	  11.30	  uur	  	   25-‐09-‐2016	  
Sint	  Maarten	  2016	   Zaterdag	  19.00	  uur	  	   12-‐11-‐2016	  
Sinterklaas	  2016	   Zondag	  11.30	  uur	  	   27-‐11-‐2016	  
Kerstmis	  2016	   Zaterdag	  18.30	  uur	  	   24-‐12-‐2016	  
Dopelingenviering	  2017	   Zondag	  11.30	  uur	  	   05-‐02-‐2017	  
Palmpasen	  2017	   Zondag	  11.15	  uur	  	   09-‐04-‐2017	  
Einde	  schooljaar	  2017	   Zaterdag	  19.00	  uur	  	   02-‐07-‐2017	  
	  
Communie	  	  
Kennismakingsviering	  
Communicanten	  19-‐2-‐2017	  

Zondag	  11.30	  uur	  

Presentatieviering	  
Communicanten	  2-‐4-‐2017	  

Zondag	  11.30	  uur	  

Communieviering21-‐5-‐2017	   Zondag	  10.30	  uur	  
	  
Vormsel	  
Presentatieviering	  vormelingen	  
5-‐3-‐2017	  

Zondag	  10.00	  uur	  

Vormsel	  7-‐4-‐2017	   Vrijdag	  19.00	  uur	  
	  
Werkgroepen	  communie,	  gezinsvieringen	  en	  vormsel	  
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   Kledinginzameling	  
	  
	  
	  
	  
 
 

Binnenkort houden wij weer een kledinginzameling. Doe mee en breng a.u.b. zoveel 
mogelijk kleding en schoenen naar de vrachtauto. De geldelijke opbrengst komt ten goede 
aan de leerlingen van onze school of de leden van onze vereniging. 
 

       Donderdag 29 september 
 

U kunt de zakken met kleding alleen ’s ochtends tot 09:00 uur 
inleveren op onderstaand adres: 

 
Basisschool St. Jan 

 

Wat wordt er wel ingezameld? 
- Alle draagbare boven – en onderkleding 
- Draagbare schoenen (aan elkaar gebonden) 
- Huishoudtextiel (washandjes, handdoeken, tafellakens, dekens, kussenslopen) 
- Zachte knuffelbeesten 

 
Wat wordt er niet ingezameld? 

- Vloerbedekking, tapijten en snij afval (kleine lappen stof) 
- Niet draagbare kleding en schoenen 
- Dekbedden, kussens, tuinstoelkussen, etc. 
- Werkkleding en vervuilde kleding 
- Hard speelgoed  
- Kledingzakken waar de beste kleding al uit is gehaald/gesorteerd (bijv. van een 

kringloopwinkel) 
 

Hoe moet de kleding verpakt worden? 
Alles dient verpakt te zijn in een dichte plastic zak (s.v.p. niet in dozen). Een plastic zak biedt de 
beste bescherming tegen het vuil en nat worden van de kleding. 


