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Voorwoord door Mári
Kokke
Algemeen nieuws
Hulp gevraagd, agenda,
post/bijlage

Het jaar loopt nu toch echt op zijn einde. Een jaar waarin stiekem toch
weer veel gebeurd is. Kinderen zijn gegroeid in hun ontwikkeling en zoals
het hoort, ieder op zijn eigen manier en in het eigen tempo.
Als team hebben we ons uiterste best gedaan om dit onderwijs zo goed
mogelijk vorm te geven. Met als gezamenlijk school-doel kinderen zo
goed mogelijk te laten ontwikkelen, zo veel mogelijk kennis mee te geven
en hard te werken aan de vele vaardigheden die ze in hun verdere leven
nodig hebben. En ook dat gebeurt in iedere groep weer op een iets
andere manier. Passend bij de leeftijdsgroep én bij de leerkrachten die
het uit moeten voeren.
Samen met u als ouders hebben wij hard gewerkt aan de ontwikkeling
van de kinderen. En daar hebben wij u hulp hard bij nodig. Zo schenkt u
ons niet alleen het vertrouwen dat uw kind bij ons in goede handen is,
maar helpt u ons met raad en daad. Wij waarderen uw hulp als ouders
enorm. Dankzij UW hulp kunnen de kinderen genieten van allerlei
activiteiten. Variërend van boeken lenen in de schoolbibliotheek tot
genieten van een schitterende Kerstviering en nog veel meer dingen.
Daarom bij voorbaat alle mee-loop, mee-fiets en taxi rijdende ouders,
schoonmaak-ouders, MR.- en OR.-leden, ouders in de werkgroepen
Sint-Kerst-Carnaval-Pasen, Koningsdag, schoolreis, schoolfotograaf en
musical; klus ouders, redactie Jannemanneke….
En iedereen die zich hierin niet herkent, maar wel klaar staat voor de
school,

ALLEMAAL, hartelijk bedankt voor jullie inzet en
betrokkenheid!

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
Vrijdag 14 juli is onze verplichte ‘Calamiteiten dag’. Als er niet gedurende het jaar vanwege
noodomstandigheden een ongeplande vrije dag (calamiteiten dag) is gegeven, wordt die dag
opgespaard tot de laatste schooldag. En aangezien ook dit jaar die calamiteiten dag niet
opgenomen is, is ook dit jaar de laatste schooldag weer een vrije dag voor de kinderen. Dus
nemen we donderdag 13 juli afscheid van de kinderen en start de zomervakantie. Maar eerst
bent u allemaal nog uitgenodigd voor de afscheidsviering op woensdag 12 juli om 10.30 uur.
Allemaal een hele fijne vakantie toegewenst en tot maandag 28 augustus.

Namens het team: Mári Kokke

Gebruik speelplaats na schooltijd
Regelmatig spelen kinderen na schooltijd
nog lekker op het schoolplein. Dit is geen
probleem, buitenspelen is gezond en
juichen we toe, maar alleen wanneer de
leerkrachten nog op school zijn en de
poorten open zijn. Zijn de poorten dicht
dan is het niet meer toegestaan te spelen
op de speelplaats! Hou hier dus rekening
mee.

Voor u het allerlaatste Jannemanneke: de nieuwsbrief verdwijnt, communicatie
verloopt voortaan via mail, de website en de Skozapp! Het St. Jan gaat met het digitale
tijdperk mee. Bedankt team St. Jan voor het vertrouwen dat ik jullie Jannemanneke heb
mogen samenstellen. Top samenwerking, ik heb er steeds met heel veel plezier aan
gewerkt.
Tot ziens, M arije Taffijn
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Nieuws uit de groepen
Groep 5-6
Beste ouders van groep 5/6,
Het laatste Jannemanneke van dit schooljaar en tevens helemaal het laatste Jannemanneke. In het
vervolg zal de communicatie, zoals afgelopen maanden eigenlijk ook al het geval was, via de
Skozapp of via mail verlopen.
Er zijn er nog allerlei activiteiten in de laatste weken van het schooljaar. De laatste schooldagen
gaan als volgt uitzien:
Dinsdag 4 juli: we bekijken de musical van groep 8 en er is nog een tafeltjestoets. (al
plaatsgevonden)
Woensdag 5 juli: workshop fanfare. (al plaatsgevonden)
Donderdag 6 juli: Juf Janine draait een dagje mee, ouder-kind les rots en water. (al
plaatsgevonden)
Vrijdag 7 juli: bij droog weer bosspel en rapport mee naar huis. (al plaatsgevonden)
Maandag en dinsdag 10 en 11 juli zijn ‘normale’ dagen, waarop we nog veel zullen moeten oefenen
voor de eindviering en waarop we ons project; ‘typisch Nederland’ zullen afronden.
Woensdag 12 juli: afscheidsviering
Donderdag 13 juli: laatste schooldag, ’s middags spelletjes middag.
Tussendoor gaan de normale lessen zoveel mogelijk door, we beginnen bijvoorbeeld gewoon elke
dag met lezen, behalve woensdag 5 juli. Ook zal, indien mogelijk de beloofde waterochtend of middag nog plaatsvinden. Dit is natuurlijk afhankelijk van het weer. Via de Skozapp zal ik laten
weten of en wanneer we een waterfestijn gaan houden.
Nadere info:
Woensdag 5 juli workshop fanfare (al plaatsgevonden)
De kinderen komen met de fiets naar school. We fietsen om 9.40 uur aan naar Leende, waar in het
Kloosterhof de workshop plaatsvindt. De workshop duurt tot 11.30 uur. Daarna gaan we nog even
naar het speeltuintje achter het Kloosterhof. Om 12.00 uur fiets ik weer met de kinderen terug naar
Strijp. Alleen met toestemming van de ouders mogen kinderen uit Leende rechtstreeks naar huis.
Die toestemming wil ik graag mondeling, schriftelijk of via app van de ouders ontvangen. Dus niet
via de kinderen.
Donderdag 6 juli ouder- kind les rots en water (al plaatsgevonden)
U bent welkom vanaf 9.10 uur in de gymzaal. De les begint om 9.15 uur.
Vrijdag 7 juli (al plaatsgevonden)
We wandelen naar het bos. Belangrijk zijn goede schoenen, bij warm weer zonnebrandcrème en
extra drinken! Het makkelijkst is een flesje drinken, dat kunnen we steeds weer vullen met water.
En natuurlijk bij de kleding rekening houden met het risico van teken.
Dinsdag 11 juli
Op dinsdag om 14.30 uur bent u welkom op onze ‘vakantiebeurs’. Hier presenteren de kinderen u
wat ze geleerd hebben van het project ‘typisch Nederland’.
Woensdag 12 juli
Eindviering om half 11 in de gymzaal. U bent welkom.
Donderdag 13 juli
Kinderen mogen van thuis een gezelschapsspelletje meenemen.
Als er nog vragen zijn, hoor ik het graag. Verder wil ik u bedanken voor de fijne samenwerking in
het afgelopen jaar en wens ik u een hele fijne zomervakantie toe.
Met vriendelijk groet,
Leontine van de Ven
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Agenda
Datum

	
  
Tijd

Informatie

Di 11/7
14.30 uur

	
  

Wo 12/7

10.30-12.15 uur

Do 13/7

Vr 14/7

Vanaf 15.00 uur
vrij – start
zomervakantie
Vrij

Ma 28/8

8.30 uur

Vliegen groep 8
Vakantiebeurs groep 5-6
afsluiting project ‘Typisch
Nederlands’
Afscheidsviering voor alle
kinderen en ouders
Laatste schooldag spelletjesmiddag en start
zomervakantie
Calamiteiten dag – vrij indien
hiervoor geen gebruik is
gemaakt i.v.m. calamiteiten.
Weer naar school

Post/Bijlage:
1. -

Adresgegevens:

	
  

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

