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Jannemanneke 

Beste ouders, 
 
Met het afscheid nemen van de zomertijd is het ’s morgens nu nog even 
redelijk licht als de kinderen naar school komen. Maar het zal niet lang  
meer duren of ook dan is het van het grootste belang dat de kinderen op 
de fiets goed verlicht zijn en ook als voetganger goed zichtbaar zijn in 
het verkeer.  Dit kan op de fiets door goed werkende verlichting maar als 
voetganger ook heel goed door reflecterende kleding of hesjes. 
Veiligheid vóór alles!!! 
Als de kinderen dan op school komen zijn ze vanaf 08.15 uur welkom op 
het schoolplein. Er is dan echter geen toezicht! Om 08.20 uur gaat de 
buitendeur open waarna de kinderen door de leerkrachten in de 
klaslokalen worden ontvangen.  
Ná schooltijd mógen de kinderen nog tot de laatste leerkracht vertrekt 
op het schoolplein spelen, maar dat is volledig voor de 
verantwoordelijkheid van de ouders. De leerkrachten zijn dan óf in 
vergadering, óf hebben overleg óf zijn aan het werk met correctie, 
voorbereiding, administratie en planning. Er is dan dus géén toezicht op 
het schoolplein.  
	  
Namens het team goede oudergesprekken toegewenst en tot de 
volgende keer: 
Mári Kokke 
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Algemeen Nieuws 

Snoepbeleid? 
 
Hoe gaan we op school om met snoep? Is er een snoepbeleid? 
Nee.  
 
Wij willen als school niet voor uw kind bepalen wat gezond is en 
wat een kind wel of niet mag eten. We willen de kinderen echter 
wel leren daar heel bewust mee om te gaan. Zo wordt er in de 
klassen ook niet gesnoept tenzij er getrakteerd wordt. Maar ook 
dan vragen we de ouders om de traktatie beperkt te houden én 
worden gezonde traktatie (groente of fruit) heel erg gewaardeerd 
én gepromoot.  
 
Als de jongste kinderen een 10-uur hapje mee naar school willen 
nemen vragen we ook om bij voorkeur iets gezonds mee te geven 
in de vorm van groente of fruit en geen snoep of frisdrank. Voor de 
lunch geldt uiteraard hetzelfde: een gezonde lunch met wat te 
drinken, maar a.u.b. niet te veel.  
 
De verdere opvoeding rondom snoep en gezond eten laten wij aan 
u als ouders over.  

Sinterklaasintocht 
Leende/Leenderstrijp 
 
Op zondag 27 november 
bezoeken Sinterklaas en zijn 
Pieten Leende & 
Leenderstrijp. Dit jaar komt 
hij aan in Leende en gaat hij 
eerst naar de Meent. Daarna 
bezoekt hij onze school. Dit 
zal rond 15.00 uur zijn. 
Traditiegetrouw zijn hier alle 
leerlingen bij aanwezig om 
Sint en zijn Pieten welkom te 
heten. Indien uw kind(eren) 
hierbij niet aanwezig kan 
(kunnen) zijn graag afmelden 
bij de leerkracht. Meer info 
volgt nog. 

Het volgende Jannemanneke verschijnt op: 
Maandag 21 november 2016 

Aanleveren van kopij graag vóór donderdag 17 november 
 

Fietsverlichting controle 
 
Beste ouders, 
 
Evenals vorig schooljaar bied de VVN aan om op onze school een 
verlichtingscontrole te komen uitvoeren.  Dit is een welkom initiatief. Met het 
korter worden van de dagen en het af en toe mistige weer weten we 
allemaal,  dat goed gezien worden in het verkeer, van levensbelang is. Goed 
werkende verlichting , aanwezige reflectoren, maar ook een felgekleurde jas, 
een hesje, maakt dat uw kind goed zichtbaar is op weg van of naar 
school/huis etc. 
 
In samenwerking met de firma Noten uit Leende, worden de fietsen 
gecontroleerd op de verlichting. Eventuele kleine reparaties wordt door hen 
kosteloos aangeboden. 
 
Op dinsdagmiddag 8 november wordt deze controle aangeboden aan alle leerlingen (met fiets) die 
hier aan mee willen doen.  
 
Dus noteer in uw agenda: 
 
Fietscontrole van groep 1 t/m 8  
Dinsdagmiddag 13.00 – 14.30 
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Mededelingen Groepen 

Groep 1-4 

Sinterklaasjournaal	  
	  
Zie	  ginds	  komt	  de	  stoomboot	  uit	  Spanje	  weer	  aan.	  Hij	  brengt	  ons	  Sint	  Nicolaas...	  
Vanaf	   woensdag	   9	   november	   kun	   je	   via	   het	   Sinterklaasjournaal	   weer	   alle	  
gebeurtenissen	   volgen	   rond	   het	   leukste	   kinderfeest	   van	   het	   jaar!!	   Het	  
Sinterklaasjournaal	   is	   te	   zien	   om	   18.00	   uur	   op	   NPO	   Zapp.	   Je	   kunt	   de	  
afleveringen	   ook	   terugkijken	   op	   de	   computer	   via	  www.sinterklaasjournaal.nl.	  	  
	  
Een	  heerlijke	  Sinterklaastijd	  gewenst!!	  	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
Bezoek	  aan	  het	  kasteel	  van	  Sinterklaas.	  	  	  
	  
22	  november	  gaan	  we	  met	  groep	  1-‐2-‐3-‐4	  met	  de	  bus	  naar	  het	  SINTERKLAAS	  
KASTEEL	  in	  Helmond.	  
	  
De	  schooltijden	  zijn	  zoals	  normaal	  en	  vervoer	  wordt	  geregeld	  (bussen).	  	  
	  
We	  hebben	  er	  zin	  in!	  
Verdere	  informatie	  volgt.	  	  
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Mededelingen Groepen 

Groep 3-4 

Groep	  3	  
Kern	  3	  –	  leren	  lezen	  	  
Wat	  gaat	  het	  snel	  hè.	  
Ze	  herkennen	  steeds	  meer	  letters	  en	  het	  lukt	  ze	  vaak	  ook	  al	  om	  woordjes	  en	  zinnen	  
te	  lezen.	  	  
De	  komende	  periode	  gaan	  we	  aan	  de	  volgende	  doelen	  werken:	  

	  
Hoe	  meer	  de	  kinderen	  bezig	  zijn	  met	  letters	  en	  lezen,	  hoe	  makkelijker	  de	  
ontwikkeling	  verloopt!	  	  
	  
Blijf	  thuis	  iedere	  dag	  met	  uw	  kind	  lezen.	  	  
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Mededelingen Groepen 

Rekenen	  
	  

	  
	  
Groep	  4	  
Wat	  een	  harde	  werkers!!	  	  
Ook	  voor	  jullie	  als	  ouders	  is	  het	  fijn	  en	  belangrijk	  om	  te	  weten	  waar	  uw	  kind	  mee	  
bezig	  is	  zodat	  u	  daar	  thuis	  op	  in	  kunt	  spelen!!	  Leren	  doen	  we	  namelijk	  samen	  &	  als	  
een	  kind	  dat	  voelt,	  is	  dat	  zeer	  bevorderend	  voor	  zijn	  ontwikkeling.	  	  
	  
Spelling	  
De	  komende	  periode	  gaan	  we	  aan	  de	  slag	  met	  de	  volgende	  doelen:	  
-‐	  Stomme	  e:	  woorden	  die	  beginnen	  met	  ge-‐,	  be-‐	  en	  ver-‐	  en	  woorden	  die	  eindigen	  
met	  –e,	  -‐en,	  -‐el,	  -‐er.	  	  
-‐	  Woorden	  die	  beginnen	  met	  f	  en	  v.	  	  
Daarnaast	  blijven	  we	  aandacht	  besteden	  aan	  de	  ei-‐	  en	  au-‐woorden.	  	  
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Mededelingen Groepen 

Rekenen	  
De	  komende	  periode	  gaan	  we	  aan	  de	  slag	  met	  de	  volgende	  doelen:	  
-‐	  Automatiseren	  van	  de	  tafels	  van	  2	  en	  10.	  Dit	  mag	  je	  natuurlijk	  ook	  thuis	  met	  ze	  oefenen!	  	  
-‐	  Aftrekken	  over	  het	  eerste	  tiental	  (bijv.	  12	  –	  5	  =	  …)	  
-‐	  Optellen	  en	  aftrekken	  tussen	  de	  tientallen	  (bijv.	  3+3	  en	  23+3)	  	  
-‐	  Aanvullen	  tot	  een	  tiental	  (bijv.	  50	  -‐	  …	  =	  46	  of	  32	  +	  …	  =	  40)	  
-‐	  De	  werking	  van	  een	  kalender	  
-‐	  Gepast	  betalen	  met	  briefjes	  van	  50,	  20,	  10	  en	  5	  en	  munten	  van	  2	  en	  1.	  Dit	  is	  natuurlijk	  
ook	  goed	  met	  ze	  te	  oefenen	  thuis	  of	  echt	  in	  de	  winkel.	  Let	  op:	  kommagetallen	  en	  
bedragen	  boven	  de	  130	  hoeven	  zij	  nog	  niet	  te	  kennen.	  
Wat	  vóór	  al	  deze	  nieuwe	  doelen	  het	  allerbelangrijkst	  is,	  is	  dat	  de	  basis	  geautomatiseerd	  
is.	  	  Samen	  moeten	  wij	  hier	  voor	  zorgen.	  
Zij	  moeten	  de	  volgende	  onderdelen	  geautomatiseerd	  hebben:	  
-‐	  Sommen	  tot	  10	  	  
-‐	  Verliefde	  harten	  (samen	  10)	  	  
-‐	  Splitsen	  van	  getallen	  (bijv.	  6	  is	  4	  en	  2	  maar	  ook	  3	  en	  3,	  5	  en	  1,	  6	  en	  0)	  	  
-‐	  Getal	  inzicht	  (Wat	  betekent	  46	  eigenlijk,	  wat	  is	  dat?)	  	  
Probeer	  deze	  onderdelen	  ook	  regelmatig	  met	  uw	  kind	  te	  oefenen!!	  
In	  de	  vorige	  Jannemannekes	  staat	  omgeschreven	  hoe	  je	  dit	  zou	  kunnen	  doen.	  	  
	  
Taal	  
Bij	  taal	  hebben	  de	  kinderen	  geleerd:	  
-‐	  Wat	  lidwoorden	  (de,	  het	  en	  een)	  zijn.	  	  
-‐	  Wat	  een	  samenstelling	  is	  (bijv.	  boomhut	  of	  voetbal)	  
-‐	  Dat	  een	  titel	  en	  de	  plaatjes	  iets	  over	  de	  tekst	  kunnen	  vertellen.	  	  
-‐	  Een	  woord-‐web	  maken.	  	  
	  
Lezen	  
Lezen	  doen	  de	  kinderen	  iedere	  dag.	  	  
Alles	  om	  hen	  heen	  heeft	  te	  maken	  met	  lezen!	  	  
Blijf	  het	  plezier	  in	  lezen	  stimuleren	  en	  creëer	  een	  leesrijke	  omgeving.	  	  
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Were Di VMBO/Havo/VWO 21/11 19.00u 
 
22/11 19.00u 
 
28/01/17 9.00-13.00u 
11&25/01 

Info avond havo/vwo ouders/leerlingen 
groep 8 
Info avond VMBO ouders/leerlingen 
groep 8 
Open Dag 
Orientatiemiddag leerlingen groep 8 

Novalis College VMBO-
t/Havo/VWO 

9/11 19.30-21.00u 
16/11 14.00-16.00 u 
29/01/17 

Info avond ouders basisscholen 
Proeflessen basisschoolleerlingen 
Open Dag 

Rooi Pannen VMBO 2/11 
15/01/17 

Info avond 
Open Dag 
 

Sint-Joris college VMBO-
t/Havo/VWO 

28-29/11 19.00-21.00u 
 
28/01/17 

Info avond & minilesjes groep 8 
leerlingen 
Open Dag 

Aloysius de Roosten VMBO-
k/g/t 

14/12 
29/01/17 

Workshops leerlingen 
Open Dag 

Stedelijk college Eindhoven 
VMBO-t (mavo)/Havo/VWO 
(tweetalig mavo/Havo/VWO 

8/11 19.00u 
22/02/17 19.00u 
27/01 18.30-21.00u & 
28/01 11.00-14.00u 

Info avond ouders & leerlingen 
Info avond ouders & leerlingen 
Open Avond 
Open Dag 

Varendonck College 12/12 aanvang 19.30u 
 
 
 
14/12 aanvang 19.30u 
 
05/02/17 12.00-16.00u 

Info avond voor ouders over 
gymnasium, technasium, tweetalig 
onderwijs, VWO-HAVO en HAVO-
kansklas  
Info avond voor ouders over VMBO en 
praktijkonderwijs 
Open Dag 

Augustinianum Havo/VWO 8/11, 14/11 & 22/11 
29/01/17 11.00-14.30u 

Minilessen groep 8 (avonden) 
Open Dag ouders/leerlingen van groep 
7 en 8 

Van Maerlant 28/11 19.45 uur 
 
28/01/17 10.00-13.00u 
22/02/17 

Info avond ouders/verzorgers van 
leerlingen van groep 8 
Open Dag 
Minilessen 

	  

Agenda Informatie avonden en Open Dagen VO voor groep 7-8 

Hieronder staan belangrijke data van de verschillende VO scholen hier in de buurt. In de klas 
van groep 7-8 staat een bak met VO post. Hier mag u altijd in snuffelen. Wanneer er vragen zijn 
horen we dat graag. 
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Jarig in november 

In de maand november willen wij de volgende jarigen alvast van harte feliciteren: 

Datum Jarige 
Dinsdag 1 november Zef Engelen 

 
Woensdag 2 november Sten Gruijthuijsen 

 
Donderdag 3 november Fee Coppens 

 
Vrijdag 4 november Nadir Greefhorst 

 
Zondag 6 november Lotte van Beekum 

 
Zondag 13 november  Evi Schepens 

 
Donderdag 17 november juf Leontine 

 
 

Vrijdag 18 november Maxim Brouwers 
Iris Snoeijen 
 

Zaterdag 19 november Lisa van Meijl 
Pieke van der Kruis 
 

Vrijdag 25 november juf Hebe 
 

Dinsdag 29 november Thijmen Rahusen 
 

Woensdag 30 november Sem Vereijken 
 

	  

Welkom Lotte van Beekum! 
 
Op zondag 6 november is Lotte van Beekum 4 jaar geworden, van harte 
gefeliciteerd & welkom op onze school! Nu je 4 jaar bent geworden start ook je 
schoolcarrière, veel plezier`! 
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HULP GEVRAAGD! 

Post/Bijlage: 
 
1. Nieuwsbrief Tienerinloop 

Heeze nov-dec 2016 
2. Leende viert Sint Maarten 
3. Week van de Mediawijsheid 

 

Agenda 

Adresgegevens: 
St. Jan Baptistastraat 1 
5595 GN Leenderstrijp 

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

Datum 
 

Tijd Informatie 

Di 8/11 13.00-14.30u Fietsverlichting controle op 
school 

Wo 9/11 18.00u Start Sinterklaasjournaal 
Za 12/11  Aankomst Sint en zijn pieten in 

Nederland (Maassluis) 
Di 22/11  Bezoek aan het kasteel van 

Sinterklaas in Helmond groep 
1-4 

Zo 27/11 Vanaf 15.00u Intocht Sinterklaas 
Leende/Leenderstrijp – nadere 
info volgt 

Ma 5/12  Sinterklaasviering 
Di 6/12  Studieochtend – alle leerlingen 

in de ochtend vrij 
Vr 22/12 12.15 uur Start kerstvakantie 
	  

Geen hulp vraag deze keer! 
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LEENDE	  VIERT	  SINT	  MAARTEN	  
	  
Op	  zaterdag	  12	  november	  vindt	  de	  jaarlijkse	  Sint	  Maartenviering	  weer	  plaats	  
in	   de	   St.	   Petrus’	   Bandenkerk	   in	   Leende.	   Om	   18.30u	   vertrekt	   de	  
lampionnentocht,	   met	   St.	   Maarten	   en	   de	   slagwerkgroep	   van	   de	   fanfare	  
voorop,	   voor	   een	   kleine	   tour	   door	   Leende.	   Deelnemers	   aan	   de	   optocht	  
verzamelen	   om	   18.15u	   aan	   de	   zijkant	   van	   de	   kerk	   en	   ontsteken	   dan	   hun	  
lampionnen.	  Aansluitend	  aan	  de	  optocht	  begint	  om	  19.00u	  de	  gezinsviering	  
in	  de	  kerk.	  Na	  afloop	  van	  de	  viering	  is	  er	  voor	  iedere	  deelnemer	  een	  lekker	  
kop	  warme	  chocomel	  met	  een	  kleine	  traktatie.	  Iedere	  inwoner	  van	  Leende	  en	  
Leenderstrijp	  is	  van	  harte	  uitgenodigd	  mee	  te	  lopen	  om	  samen	  met	  elkaar	  St.	  
Maarten	  te	  vieren.	  
	  
Zelf	  een	  lampion	  maken?	  www.leukmetkids.nl/mooie-‐lantaarns-‐voor-‐sint-‐maarten	  
of	  www.knutselidee.nl/thema/lampion	  maar	  natuurlijk	  kun	  je	  ook	  je	  eigen	  ideeën	  
gebruiken	  om	  een	  mooie	  lampion	  te	  maken.	  
	  
Maarten	  was	  de	  zoon	  van	  een	  rijke	  koopman.	  Lang	  geleden	  was	  hij	  soldaat	   in	  het	  
Romeinse	  leger.Op	  een	  dag	  reed	  Maarten	  met	  een	  groepje	  soldaten	  naar	  een	  grote	  
stad.	  Het	  was	   koud	   en	  mistig.	  Maarten	   had	   zijn	   lange	  mantel	   goed	   om	   zich	   heen	  
geslagen.	  Zo	  had	  hij	  het	  heerlijk	  warm.	  Ze	  hadden	  haast,	  want	  ze	  wilden	  voor	  het	  
donker	  binnen	  de	  stadsmuren	  zijn.	  Toen	  ze	  bij	  de	  stadspoort	  aankwamen,	  stapte	  er	  
plotseling	   een	   arme	   man	   op	   hem	   af.	   Hij	   had	   geen	   schoenen,	   geen	   jas	   en	   geen	  
sokken	  aan,	  Je	  kon	  aan	  hem	  zien	  dat	  hij	  het	  erg	  koud	  had.	  "Wat	  is	  er	  met	  jou	  aan	  de	  
hand?"	  vroeg	  Maarten.	  'Ach",	  rilde	  de	  man,	  "ik	  heb	  het	  koud	  en	  ik	  heb	  zo'n	  honger".	  
Maarten	   dacht	   even	   na.	   Hij	   zou	   zijn	   mantel	   wel	   willen	   geven.	   Maar	   in	   die	   tijd	  
mochten	  soldaten	  zonder	  mantel	  de	  stadspoort	  niet	   in.	  De	  mantel	  hoorde	  bij	  hun	  
uniform.	  Wat	  moest	  Maarten	  nu	  doen?	  Hij	  kon	  die	  arme	  man	  daar	  toch	  niet	  zo	  maar	  
laten	  staan?	  
Plotseling	  kreeg	  hij	  een	  goed	  idee.	  "Ik	  geef	  hem	  de	  helft	  van	  mijn	  mantel.	  Dan	  kan	  ik	  
de	  andere	  helft	  omgeslagen	  houden!"	  Hij	  deed	  zijn	  mantel	  af.	  Trok	  zijn	  zwaard	  en	  
hakte	  de	  mantel	   in	   twee	  stukken.	  Eén	  stuk	  gaf	  hij	   aan	  de	  arme	  man.	  En	  één	  stuk	  
sloeg	  hij	  zelf	  om	  zijn	  schouders.	  Daarna	  pakte	  hij	  zijn	  geldbuidel	  en	  gaf	  de	  man	  wat	  
geld.	  De	  arme	  man	  was	  erg	  blij.	  Nu	  had	  hij	  een	  mantel	  tegen	  de	  kou	  en	  wat	  geld	  om	  
eten	   te	   kopen.	   Hij	   bedankte	   Maarten	   en	   vertrok.	   En	   Maarten?	   Die	   reed	   daarna	  
tevreden	  met	  zijn	  soldaten	  de	  stad	  binnen.	  	  
	  
Het	  verhaal	  van	  Maarten	  en	  de	  arme	  man	  is	  een	  oud	  verhaal.	  Maarten	  is	  door	  zijn	  
goede	   daad	   door	   de	   katholieke	   kerk	   Heilig	   gemaakt.	   Hij	   is	   dus	   een	   Heilig	  mens.	  
Daarom	  staat	  nu	  voor	  zijn	  naam	  het	  woordje	  Sint.	  Net	  als	  de	  heilige	  Sint	  Nicolaas.	  
Nog	  altijd	  vieren	  we	  het	  feest	  van	  Sint	  Maarten.	  Elk	  jaar,	  rond	  11	  november,	  gaan	  
kinderen	  met	  een	  lampion	  bij	  de	  mensen	  langs.	  Om	  ze	  licht	  te	  brengen	  en	  ze	  vrolijk	  
te	  maken.	  	  
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Sint Maarten 

Zaterdag 12 november 2016 
 
 
 
 
 

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

Gezinsviering 
met lampionnentocht 

18.30 uur:  vertrek lampionnentocht bij de kerk 
19.00 uur:  viering in de kerk 
Na afloop:  warme chocomelk en een koekje 
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Week van de mediawijsheid: workshoppen bij de bieb!  
 
Tijdens de Week van de Mediawijsheid, van 18 tot en met 25 november 
aanstaande, organiseert Bibliotheek De Kempen technische en mediawijze 
workshops voor kinderen. Ook in de bibliotheekvestiging van Heeze-Leende. 
 
Media spelen een steeds belangijker rol in het leven. Dat biedt volop nieuwe 
mogelijkheden! Om die mogelijkheden te benutten, kunnen kinderen best wat hulp 
gebruiken van opvoeders, leerkrachten en professionele mediamakers. Die hulp wordt 
onder andere geboden in de Bibliotheek, tijdens de Week van de Mediawijsheid. 
 
Workshops 
Kinderen kunnen in de bibliotheekvestiging van Heeze een mediawijze workshop volgen 
waarbij een interactief schilderij maken. De workshops worden mede georganiseerd door 
de Techniekbieb.  
 
De workshop vindt plaats op zaterdag 19 november om 10.00 uur bij bibliotheek Heeze.  
De workshop duurt ongeveer anderhalf uur.  
 
Meedoen kost € 2,50 en je koopt je kaartje aan de deur van de bieb. Meld je wel vooraf 
aan, want vol is vol. Dat kan per e-mail heeze@bibliotheekdekempen.nl. 
 
Meer informatie over de workshops die Bibliotheek De Kempen in andere gemeenten 
organiseert (ook samen met basisscholen en buitenschoolse instellingen), is te vinden op 
www.bibliotheekdekempen.nl/mediawijsheid2016 
 
Een taak van de bibliotheek 
Bibliotheken en media horen bij elkaar: bibliotheken zijn de vrije toegangspoort tot 
betrouwbare informatie. Naast het toegankelijk maken van media, heeft de bibliotheek 
ook een taak in het leren omgaan met media; met mediawijsheid dus.  


