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Voorwoord
Beste ouders,
Als u dit weekend buiten bent geweest, zult u vast niet hebben gedacht
dat de herfst ieder moment kan beginnen. Maar toch is de herfst al lang
begonnen en hebben we volgende week dan ook de herfstvakantie.
In de afgelopen periode van zomer- naar herfstvakantie is er heel veel
gebeurd. De kinderen zijn inmiddels weer gewend aan de ‘nieuwe juf of
meester’, soms ook aan nieuwe vakken en aan nieuwe en moeilijkere
activiteiten. In ieder nieuw leerjaar proberen we immers weer aan te
sluiten op de ontwikkeling die de kinderen doorlopen. Er hebben al
eerste individuele oudergesprekken plaats gevonden net als de goed
bezochte Startavond. Plannen zijn gemaakt en bijgesteld, de
Kinderboekenweek is gestart, de kop van het schooljaar is er weer vanaf.
Vrijdag vindt de afsluiting van de Kinderboekenweek plaats in de
gymzaal waar alle ouders én groot ouders voor uitgenodigd zijn. Meer
hierover wat verder in het Jannemanneke.
En volgende week is het dus al weer herfstvakantie. De eerste periode
van dit jaar was kórt maar krachtig en na de vakantie gaan we weer vol
energie verder.
Allemaal een prettige herfstvakantie toegewenst en tot maandag 31
oktober.
Namens het team: Mári Kokke

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
Afsluiting Kinderboekenweek
Op donderdag 6 oktober zijn we gestart met de opening van de Kinderboekenweek. Het thema
van dit jaar was: Opa's en oma's voor altijd jong! In de groepen zijn we hiermee aan de slag
gegaan. Veel opa's en oma's hebben voorgelezen in groep 1-4. De kinderen hebben genoten,
maar ook de opa's en de oma's.
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 willen we de opa's en oma's een kopje koffie of
thee aanbieden tijdens de viering. We hopen u dan ook allemaal te zien.

Het volgende Jannemanneke verschijnt op:

Maandag 7 november 2016

Aanleveren van kopij graag vóór donderdag 3 november
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Mededelingen Groepen
Groep 3-4
Bezoek kasteel Heeze
Donderdag 20 oktober is het zover - dé voorstelling in kasteel Heeze over opa's en oma's.
We vertrekken direct om 8.30 uur en de rijdende ouders mogen evt. bij de voorstelling blijven of
op en neer rijden. We verwachten rond 10.30 uur weer te vertrekken bij het kasteel.
Tevens mogen alle kinderen die dag een kussentje meenemen met naam erop om tijdens de
voorstelling op te zitten.
Wij hebben er zin in!!

LEZEN in de vakantie!!
Het is bijna zover: herfstvakantie.
Na al die weken hard werken, hebben de kinderen zeker vakantie verdiend.
Wat we natuurlijk niet moeten vergeten is dat de ontwikkeling doorgaat.
Hoe méér kinderen oefenen (letters - cijfers) en hoe méér ze lezen, hoe makkelijker de
ontwikkeling zal verlopen. Probeer in de vakantie dan ook iedere dag zeker 15 minuten samen
met uw kind te lezen. En vergeet niet dat jullie hier samen een LEESFEEST van kunnen maken!
Wij als leerkrachten en ouders moeten kinderen de omgeving geven waarin ze voelen dat
LEZEN LEUK is.
Opa- en oma-kleren
Vrijdag 21 oktober zal er een prachtig optreden zijn voor ouders / opa's en oma's bij ons op
school.
Hiervoor mogen de kinderen van groep 3/4 verkleed als opa en oma naar school komen, of die
kleding meenemen.
Hoe méér opa’s en oma's, hoe gezelliger natuurlijk.
Leesboekje mee naar huis (kern 1)
Vorige week hebben alle kinderen van groep 3 een rood boekje mee naar huis gekregen:
Kern 1 - veilig & vlot voor thuis.
Hierin staan alle woordjes die de kinderen geoefend hebben op school.
Het doel hierbij is dat leerlingen letters/woorden snel leren verklanken.
Het is goed om dit samen met uw kind te oefenen.
Dit kan natuurlijk ook in een spelvorm:
- Hoeveel woorden lees je in één minuut? (Evt. daarna nog een paar keer - lees je er dan meer?)
- Voorlezen (kind leest mee) - samen lezen (samen lezen jullie de woordjes)
- het kind een rij laten lezen – allebei een rij lezen
- Zoek alle woorden met...
- Lees een rij voor en mam/pap moet zoeken welke rij jij hebt voorgelezen of andersom.
De leerlingen zullen door het veel herhalen, de letters steeds beter automatiseren.
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Mededelingen Groepen
Spelling groep 4
AU-verhaal en EI-verhaal.
‘Met welke ij/ei of welke au/ou schrijf je dit woord, juf?’
‘Lastig hoor die verschillende ei/ij-tjes en ou/au-tjes!’
De kinderen hebben helemaal gelijk, dit zijn woorden die je moet WETEN!
Hoe méér ze herhaald worden, hoe eerder kinderen onthouden met welke ei of welke au ze het
woord schrijven.
Op school bieden wij dit aan d.m.v. het ei en au verhaal.
Ik zal deze platen mee naar huis geven zodat je dit evt. nog samen met uw kind kunt oefenen.

Alvast een hele fijne vakantie gewenst & veel lees- en leerplezier samen
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Medezeggenschapsraad
Samenstelling MR vanaf dit schooljaar
Piet Philipsen en Hedwig Coppens hebben eind vorig schooljaar afscheid genomen van de MR.
Hierdoor kwamen de rollen van voorzitter en secretaris vrij. Hester Bax is inmiddels
aangewezen als de nieuwe voorzitter, Marije Taffijn zal de rol van secretaris vervullen. De
nieuwe samenstelling van de MR ziet er dan nu als volgt uit:
Hester Bax
Marije Taffijn
Leontine van de Ven
Miriam Swennenhuis
Bertram Velthuis
Dorris de Vocht
Ellen van der Kruis
Jannie Lamers
Maartje Engelen

voorzitter
secretaris
lid MR/leerkracht
lid MR/leerkracht
lid MR/ouder
lid MR/ouder
lid MR/ouder
lid MR/ouder
lid MR/ouder

Gedurende het jaar vinden er een aantal vergaderingen plaats, wij nodigen u van harte uit om
eens een vergadering bij te wonen. Onze eerst volgende vergadering is op donderdag 8
december van 20.00 tot 22.00 uur op basisschool de Talententoren in Sterksel. De overige
vergaderingen zijn: donderdag 9 februari 2017 op basisschool St. Jan, maandag 20 maart 2017
op basisschool de Triangel, donderdag 18 mei 2017 op basisschool de Talententoren en
maandag 26 juni 2017 op basisschool St. Jan.
Voor informatie en mededelingen op schoolbestuur niveau kunt u altijd 1 van de MR leden
aanspreken, wij staan graag met raad en daad voor u klaar!

Verslag MR vergadering van dinsdag 11 oktober 2016
Afgelopen dinsdag 11 oktober vond de 1e MR vergadering van dit schooljaar plaats. De
vergadering startte met alle 3 de MR-en (de Triangel, de Talententoren en de St. Jan) bij elkaar.
Na het welkomstwoord en voorstelrondje i.v.m. een aantal nieuwe leden kwamen de volgende
punten aan bod:
• De vergaderdata MR schooljaar 2016-2017, 1 aanpassing MR vergadering op
woensdag 7 december is verzet naar donderdag 8 december. Iedereen akkoord.
• Inventarisatie scholingsbehoefte MR
• Kort gesproken over verloop onder clusterdirecteuren, oorzaak en waar kunnen wij als
MR in ondersteunen. Jan/feb volgt meer informatie hierover en wat de rol voor de MR
zou kunnen zijn.
Na deze punten gingen alle 3 de MR-en uiteen om afzonderlijk verder te vergaderen. Tijdens
onze vergadering hebben wij gesproken over het probleem dat er nu bestaat om de
vervangingspool “te vullen” en dan voornamelijk met leerkrachten die ingezet kunnen worden
bij korte vervangingstrajecten. Dit is een groeiend probleem binnen heel Skozok en komt voort
uit de Wet en Zekerheid die onlangs is aangenomen. Ook op onze school zou dit een probleem
kunnen gaan worden en is het team druk met het creëren van oplossingen. Volgende punten
zijn ook nog kort besproken:
• Open dag St. Jan – woensdag 15 maart 2017.
• Pilot toezicht leerlingen pauzes – leerlingen uit groep 7-8 worden ingezet als pleinwacht
• Ook dit schooljaar weer peutercarrousel vanuit Korein
• Mededeling Vrienden van het St. Jan dat er een bedrag over is na het Eeuwfeest. Dit
bedrag willen ze toekennen aan onze school zodat St. Jan daar een nieuw speeltoestel
voor kan aanschaffen.
Het hele verslag van de MR vergadering kunt u downloaden op de website van onze school!
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HULP GEVRAAGD!
	
  

	
  

Geen hulp vraag deze keer – fijne vakantie!

	
  
	
  

	
  

	
  
	
  

Agenda

	
  

Datum

Tijd

Informatie

Do 20/10

8.30-10.30 uur

Vr 21/10

11.15 uur

Bezoek kasteel Heeze groep
1-4 – neem een kussentje (met
je naam) mee om op te zitten!
Afsluiting Kinderboekenweek
met een presentatie voor
ouders en opa’s & oma’s
Start herfstvakantie
Weer naar school
Studieochtend – alle leerlingen
in de ochtend vrij
Start kerstvakantie

Ma 31/10
Di 6/12
Vr 22/12

12.15 uur
8.30 uur
12.15 uur

	
  

Post/Bijlage:
1. De Peutercarrousel

Adresgegevens:

	
  

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