
	  

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 3 – 3 oktober 2016 

Jannemanneke 

1. Voorwoord door Mári 
Kokke 

2. Algemeen nieuws 
4. Mededelingen groepen 
9. Jarig in oktober 
10. Hulp gevraagd, 

agenda, post/bijlage 
	  

	  

Beste ouders, 
 
We mogen terugkijken op een succesvolle Startavond. Een goede start 
voor leerkrachten en ouders om na ongeveer 3 weken onderwijs even 
‘kennis’ te maken.  
Niet alleen met de leerkracht(en) maar ook met het onderwijs dat aan uw 
kind wordt geboden. De onderwerpen waar we mee doorgaan zoals het 
‘zelfsturend en actief leren’,  onderwerpen die dit schooljaar schoolbreed 
extra aandacht krijgen zoals  onder andere ‘zelfreflectie’, en waar altijd 
veel aandacht voor nodig is: het promoten van het (samen) lezen.  
Maar ook en vooral kennis maken met de ‘nieuwe’ leerkracht(en) en de 
leerstof en werkwijze die specifiek is voor de groep waarvan uw kind nu 
deel uit maakt. Wat wordt er in de loop van dit schooljaar van uw kind 
verwacht, welke ontwikkeling proberen we te realiseren, wat mag u van 
ons verwachten. Allemaal zaken die tijdens de Startavond er voor 
zorgen, dat we samen goed van start kunnen gaan.  
 
Allemaal hartelijk bedankt voor uw aanwezigheid en betrokkenheid!! 

Namens het team: Mári Kokke 

Voorwoord 
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Algemeen Nieuws 

Het volgende Jannemanneke verschijnt op: 
Maandag 17 oktober 2016 

Aanleveren van kopij graag vóór donderdag 13 oktober 
 

Contactgegevens: 
 
Het gebeurt regelmatig dat ouders een ander 
mobiel nummer nemen, een andere persoon 
vragen om in geval van nood telefonisch 
beschikbaar te zijn (noodnummer), of een ander e-
mail adres gaan hanteren.  
ALS dat gebeurt is het voor de school heel 
belangrijk om daar van op de hoogte gebracht te 
worden. Het kán namelijk gebeuren dat wij u echt 
dringend moeten kunnen  bereiken en als dan de 
06 nummers (eigen en noodnummer) niet meer 
correct zijn, hebben we een probleem. En als u e-
mail adres niet volledig correct is, kunnen wij u 
ook per mail (nieuwsbrief, SKOZapp etc) niet meer 
voorzien van de nodige informatie. 
Dus mocht een van deze gegevens zijn veranderd, 
graag even z.s.m. contact opnemen met de 
school. 
 

Hoofdluis of neten gezien? 
 
Voor de bestrijding van luis en neet komt u 
via de onderstaande site meer aan de 
weet. 
 
http://landelijksteunpunthoofdluis.nl/  

Regelgeving omtrent leerplicht: 
 
Ieder kind in Nederland heeft direct ná zijn 4de verjaardag récht op onderwijs. U dient echter 
afwezigheid wel van te voren te melden.  
 
Wij adviseren ouders meestal om hun kind niet nét voor een vakantie in te laten stromen, maar dat 
in overleg met de leerkracht te laten gebeuren. Dit komt het soepel instromen vaak beter ten 
goede dan in de drukke periode net voor een Kerst- of Carnavals-vakantie. En ook de laatste 
weken van een schooljaar zijn alles behalve de juiste periode om in te stromen.  
 
Als een kind 5 jaar is geworden is het kind leerplichtig. Dat is al jaren zo en betekent kortom dat 
het kind verplicht is alle lesdagen op school aanwezig te zijn. De school is hiervan verplicht een 
administratie bij te houden en ongeoorloofd verlof te melden. 
Geoorloofd verlof is uiteraard ziekte verlof en verder kan slechts per hoge uitzondering, door de 
directie toestemming worden gegeven. Voorbeelden hiervan zijn jubilea van ouders en 
grootouders, verhuizing, huwelijk en dergelijke. Ook ernstige ziekte van ouders, overlijden en 
incidenteel ziekenhuisbezoek kunnen reden zijn voor het geven van verlof.  
 
Zowel de leerplichtambtenaar als de onderwijsinspectie zien toe op het handhaven van deze 
regelgeving. Zo vermeldt de onderwijsinspectie verder nog nadrukkelijk in haar regelgeving dat er 
ook voor Remedial Teaching (RT) en allerlei andere therapieën géén verlof mag worden gegeven. 
Voor onderzoeken daarentegen wel. 
 
Met deze regelgeving én controle in de hand moeten wij als school, iedere verlof aanvrage 
beoordelen. De exacte tekst van de leerplicht ambtenaar kunt u terugvinden op de site van de 
gemeente en op de achterkant van  het Aanvraagformulier voor extra verlof.  
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Vertrouwenspersoon basisschool St. Jan 
 
Nicole Velthuis is vertrouwenspersoon binnen 
onze school. Helaas staat er in de schoolgids 
een onjuist telefoonnummer vermeld. Het 
nummer waar u haar op kunt bereiken nummer 
is 040-2817838 en is ook altijd op school op het 
prikbord in de directiekamer te vinden. 

Parkeren 
 
Regelmatig wijzen wij op het belang van 
veilig parkeren tijdens het halen en 
brengen van de kinderen bij onze 
school. Dat zorgt ervoor dat steeds 
meer ouders/grootouders/opvang 
gebruik maken van de meest veilige 
plekken. Dat vinden we superfijn! We 
zien dat het eerste deel van het 
Klooster heel aardig vrijgehouden wordt 
van auto’s en dat men ervoor kiest om 
de auto iets verderop (richting het 
pleintje) neer te zetten. Dat zorgt ervoor 
dat het kruispunt overzichtelijk en veilig 
blijft. Heel fijn!! 
Laten we proberen om dit vol te 
houden. Zeker ook straks als het weer 
wat kouder en regenachtiger 
wordt…………..laten we veiligheid 
samen belangrijker vinden dan een 
beetje nat worden….. ;) 

Algemeen Nieuws 
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Groep 1-2 

Mededelingen Groepen 

Foto’s voetbalclinic DOSL  
 
Op woensdag 21 september hebben de leerlingen uit groep 5 t/m 8 een voetbalclinic gehad bij 
DOSL. Het was een groot succes. Heel erg bedankt DOSL voor de organisatie. Via de volgende 
link kunt u de foto’s van de clinic bekijken: http://www.dosl.nl/nieuws/79/?n=1194 

Kinderboekenweek: 
  
Op woensdag 5 oktober start de Kinderboekenweek. Het thema van dit jaar is: Opa's en oma's 
voor altijd jong! Dit zal niet aan de kinderen voorbij gaan. In de groepen gaan we hiermee aan de 
slag. Als er opa's en oma's zijn die graag willen komen voorlezen dan horen wij dat graag. Op 
vrijdag 21 oktober mogen alle kinderen als opa of oma verkleed naar school komen. Op die dag 
houden we om 11.15 uur ook een presentatie voor ouders en natuurlijk de opa’s & de oma’s als 
afsluiting van de Kinderboekenweek. We hopen u dan ook allemaal te zien. 
 

Prinsjesdag op school 
 
In onze klas hebben met project het onderwerp Prinsjesdag gehad! 
We gingen allemaal een spinnenweb maken over Prinsjesdag, je moest eerst in het 
spinnenweb zetten wat je zelf al wist en daarna gingen we een filmpje kijken en mocht je 
er nog bij schrijven wat je nog niet had opgeschreven. 
Bij elk filmpje dat we hebben gekeken kregen we telkens nieuwe informatie weer binnen, dus 
uiteindelijk wisten we heel veel over Prinsjesdag! 
Op Prinsjesdag hadden een paar kinderen een hoedje meegenomen, en die gingen met z'n 
alle op de foto. 
We hadden ook een filmpje gekeken over de tweede kamer! 
En daar leerde we ook weer veel van. 
we vonden het een heel leuk project! 
 
gemaakt door Nine van Gastel 
 
Debat op school 
 
in groep 7/8 hebben ze een debat gehouden. 
met: pvda, cda, vvd, partij voor de dieren,over worden van 
prinsjes dag gehad. daar hebben ze woorden van geleerd bv: de troonrede, de politieke partij, 
de regering en financiën. daarna hebben ze een stukje van de troonrede gezien en toen zijn ze 
begonnen met het debat. 
we hebben toen groepjes gemaakt en we waren allemaal een partij iedereen vond het super 
leuk!!! 
 
 
gemaakt daar Maud en Britt 

Groep 7-8 
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Mededelingen Groepen 

Groep 3-4 

Wereldoriëntatie 
 
De komende weken staan de lessen wereldoriëntatie met het thema Honderden 
huizen in het teken van bouwen. In dit thema onderzoeken de kinderen hoe je een 
huis ontwerpt en bouwt en wat dit betekent voor de ruimte eromheen.  
 
In de vier lessen:  
• kijken ze mee met een architect en zien ze nog veel meer andere voorbeelden van 
prachtige huizen;  
• ontdekken ze welke beroepen er nodig zijn om een huis te bouwen;  
• nemen ze een kijkje in de bakstenenfabriek en ontwerpen ze zelf een muurtje;  
• maken ze een schets en maquette van hun eigen droomhuis.  
 
Het thema biedt veel aanknopingspunten voor leuke gesprekken en activiteiten thuis. 
Bedenk bijvoorbeeld eens samen welke beroepen er nodig waren om de badkamer of 
de woonkamer te (ver)bouwen. Of wordt er in de buurt gebouwd? Kijk dan samen 
eens op de bouwplaats. Maar het is ook al leuk om samen eens extra te letten op de 
verschillen tussen de huizen en gebouwen in de wijk!  
Aan het eind van het thema maken de kinderen een maquette van hun droomhuis.  
 
Geef je zoon of dochter een schoenendoos mee om de maquette in te 
maken. 
 
Een kijkje nemen op de bouw!!  
Om het thema extra levend te maken gaan we woensdag 5 oktober een kijkje nemen 
op de bouw. We gaan rond 9 uur lopend naar de bouwplaats, zorg er dus voor dat uw 
kind goede schoenen aanheeft.  
Leren door te ervaren.  
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Mededelingen Groepen 

Wat leren de kinderen de komende periode? 
 
Lezen groep 3 

 
Om de leesontwikkeling van uw kind te stimuleren biedt onze methode leuke spelletjes aan om 
thuis met uw kind te doen, zodat u precies aansluit op datgene wat wij geleerd hebben. Deze week 
starten we met kern 2.  
Neem eens een kijkje op de site met gratis spel- en leermaterialen & ga samen met uw kind mee 
in het leerproces!! 
Link: http://www.veiliglerenlezen.nl/Voor-ouders/Spelletjes/Gratis-spellen.htm 
Veel leer- en leesplezier.  
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Mededelingen Groepen 

Rekenen groep 3 

 
 
 
Groep 4 
Groep 4 gaat verder met de doelen die vernoemd waren in het vorige 
Jannemanneke.  
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Mededelingen Groepen 

Overige mededelingen groep 3-4 
 
Gymkleren!! 
 
Denk (samen met uw kind) aan de gymkleding op dinsdag en donderdag!	  
 
Kinderboekenweek! 
  
Volgende week start de Kinderboekenweek met als thema:  
opa´s en oma´s VOOR ALTIJD JONG!  
Wat is er nu leuker dan dat jouw eigen opa of oma komt voorlezen in de klas? 
Is er een opa of oma die het leuk vindt om op maandagmiddag 10 oktober 13 uur 
of donderdagmiddag 13 oktober om 13.00 uur voor te komen lezen in de klas? 
Er hangt een lijst in groep 3/4 om jouw opa of oma aan te melden!  
Het voorleesboek mogen ze zelf meenemen en als dit niet lukt, regelen wij een 
voorleesboek. 
  

	  
 
Voorstelstuk 
 
Ik ben Margo Saes en ik ben 32 jaar oud. Ik woon in 
Weert met mijn vriend en mijn zoontje Julian. Julian 
is nu 15 maanden oud. In mijn vrije tijd doe ik graag 
volleyballen en tijd doorbrengen met mijn gezin. Ik 
ben een 1e jaars deeltijdstudent aan de PABO van 
Hogeschool de Kempel. Ik loop iedere week één dag 
stage in groep 3 en 4. Daarnaast heb ik twee 
avonden opleiding. Verder werk ik nog 3 dagen aan 
de Universiteit van Maastricht als 
salarisadministrateur. Hiervoor heb ik Personeel & 
Arbeid gestudeerd, daarna heb ik mijn master in 
psychologie gehaald met als afstudeerrichting Arbeid 
en Organisatie. Ik heb een aantal jaren in de HR 
gewerkt en ben vervolgens de salariskant ingerold. Ik 
wil mij graag laten omscholen omdat ik merk in de 
praktijk dat hier niet mijn passie ligt. Werken met kinderen en iedere dag kinderen 
stimuleren om zichzelf te zijn en het beste in zich naar boven te halen lijkt mij mooi 
aan dit vak. Dit is ook de reden dat ik de Pabo ben gaan doen. Ik heb er erg veel 
zin in om komend half jaar stage te lopen in groep 3 en 4 
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Jarig in oktober 

Datum Jarige 
Maandag 3 oktober Merijn Rahusen 

 
Dinsdag 11 oktober Dyon Boons 

 
Donderdag 13 oktober Juliette Smeijers 

Aljosha Swart 
 

Vrijdag 14 oktober Lot van Lieshout 
 

Zondag 23 oktober Lukas van Ham 
 

Maandag 24 oktober Mies Rutten 
 

Dinsdag 25 oktober Daan van Beekum 
 

Donderdag 27 oktober Juul van Eert 
 

Maandag 31 oktober Lynn van Herten 
 

	  

In de maand oktober willen wij de volgende jarigen alvast van harte feliciteren: 
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HULP GEVRAAGD! 

Post/Bijlage: 
 
1. Kindertheatervoorstelling 

“Opa en Oma” in de 
Smeltkroes Maarheeze 

2. Kinderkledingbeurs Leende 

	  Agenda 

Adresgegevens: 
St. Jan Baptistastraat 1 
5595 GN Leenderstrijp 

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

Datum 
 

Tijd Informatie 

Di 4/10  Dierenknuffel dokter bezoekt 
groep 1-2 – zieke knuffel mee 

Wo 5/10 09.00 uur Groep 3-4 neemt een kijkje op 
de bouw – doe goede stevige 
schoenen aan! 
Start Kinderboekenweek 

Za 11.00 – 13.00 
uur 

Kinderkledingbeurs Leende 

Di 11/10 20.00 uur MR vergadering 
Wo 12/10  STUDIEDAG – leerlingen 

vrij!! 
Zo 16/10 11.00 uur Kindertheatervoorstelling in de 

Smeltkroes Maarheeze 
Vr 21/10 11.15 uur 

 
 
12.15 uur 

Afsluiting Kinderboekenweek 
met een presentatie voor 
ouders en opa’s & oma’s 
Start herfstvakantie 

	  

Hulp gevraagd 
 
I.v.m. het thema van de Kinderboekenweek zoeken groepen 1-2 en 3-4 voorlees opa’s en oma’s. 
Heeft u interesse, meldt u zich aan bij 1 van de juffen. Zie elders in dit Jannemanneke de oproepen 
hierover. 
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Aktiviteitenkommissie De Smeltkroes jeugd te Maarheeze organiseert op 
zondag 16 oktober  haar tweede voorstelling van dit jaar. 
Voor slechts 3 euro kunnen kinderen op deze ochtend genieten, maar ook 
actief meedoen met de kinderboekenweekvoorstelling.  

	  
Zondag	  16	  oktober	  	  I	  11.00	  uur	  	  I	  €	  3,-‐	  I	  	  4	  -‐	  12	  jaar	  

	  
	  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Doe mee en win 2 vipkaartjes voor 
deze jeugdvoorstelling! 
Het enige wat je hoeft te doen is vóór 12 oktober een mail te sturen naar: 
jeugdvoorstellingAKsmeltkroes@gmail.com 
Vermeld je naam, school, groep en vertel waarom je graag naar deze activiteit wilt en 
je krijgt zo snel mogelijk te horen of jij de winnaar bent! 
	  

Het is ongelooflijk, maar opa is wéér kwijt. En dat is 

niet het enige, hij heeft oma meegenomen. Opa is 

een geweldig persoon, maar hij laat zijn familie altijd 

erg schrikken.  

Zijn kleinzoon Peter weet er alles over te vertellen.  

Terwijl hij zoekt naar zijn Opa en Oma, leest hij voor 

uit een boekje met dwaze verhalen die zijn Opa 

schreef.   

Hij laat zien welke avonturen zijn Opa en Oma 

allemaal beleven. Mooie momenten, droevige en 

komische. Verteld, maar ook gezongen. Kortom een 

ode aan Opa en Oma. 

Peter Sterke laat dit allemaal horen en zien in deze 

voorstelling. De kinderen worden gevraagd mee te 

helpen en te denken. Een leerzame, humoristische en 

interactieve voorstelling waarin iedereen wordt 

uitgedaagd. 
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