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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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Beste ouders, 
 
Als	   het	   goed	   is	   heeft	   u	   vorige	  week	   allemaal	   een	   oudergesprek	   gehad	  
over	  de	  ontwikkeling	  van	  uw	  kind.	  Met	  name	  op	  het	  sociaal	  emotionele	  
gebied,	   het	   ‘welbevinden’	   en	   de	   betrokkenheid.	   Dat	   zijn	   immers	   de	  
voorwaarden	  om	  ook	  dit	  schooljaar	  weer	  echt	  tot	  leren	  te	  komen.	  	  
	  
Als	  u	  dan	  toch	  in	  het	  gebouw	  bent	  geweest	  heeft	  u	  misschien	  ook	  wel	  de	  
bakkerij	  van	  de	  Sint	  gezien.	  Want	  ook	  op	  school	  wordt	  er	  hard	  gewerkt	  
rondom	   het	   Sinterklaasthema.	   En	   doordat	   de	   kinderen,	   zeker	   die	   in	  
groep	  1	   t/m	  4	   het	   best	   nog	  wel	   spannend	   vinden,	   is	   de	   spanning	   vaak	  
goed	   te	   voelen	   in	   de	   school.	   Maar	   dat	   hoort	   er	   in	   deze	   tijd	   ook	   een	  
beetje	   bij.	  Net	   zo	   goed	   als	   herfstbladeren	   en	  wind	   en	   regen.	  Het	   is	   nu	  
eenmaal	  de	  tijd	  van	  het	  jaar.	  	  
	  
Maandag	   5	   december	   is	   het	   de	   verjaardag	   van	   de	   Sint	   en	   dat	   zal	  
misschien	  ook	  wel	  in	  heel	  wat	  gezinnen	  gevierd	  worden.	  Daarom	  hebben	  
de	  kinderen	  dinsdag	  6	  december	  ’s	  morgens	  vrij.	  Na	  de	  lunch	  begint	  om	  
13.00	  uur	  de	  school	  weer.	  	  
	  
Namens	  het	  team	  een	  gezellige	  tijd	  toegewenst:	  Mári	  Kokke	  
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Algemeen Nieuws 

Het volgende Jannemanneke verschijnt op: 
Maandag 5 december 2016 

Aanleveren van kopij graag vóór donderdag 1 december 
 

Sinterklaasintocht 
Leende/Leenderstrijp 
 
Op zondag 27 november bezoeken 
Sinterklaas en zijn Pieten Leende & 
Leenderstrijp. Dit jaar komt hij aan om 
12.15 uur op de Oostrikkerdijk in Leende 
en gaat hij eerst naar de Meent. Daarna 
bezoekt hij onze school. Dit zal rond 15.30 
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.  

Resultaten Fietslichtcontrole 
 
Op dinsdag 8 november heeft de VVN afdeling Heeze-Leende in 
samenwerking met Noten Tweewielers de fietsen van onze leerlingen 
gecontroleerd. Het resultaat: 
 
Het resultaat: 54 fietsen gecontroleerd, de fietsenmaker heeft 9 
fietsen gerepareerd en 4 fietsen zijn afgekeurd. Voor 2015 bedroegen 
deze cijfers: 35 fietsen gecontroleerd, 14 gerepareerd en 3 afgekeurd. 
 
Let op je fietsverlichting, val op! Zeker nu met deze donkere dagen. 
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Mededelingen Groepen 

Geen nieuws uit de groepen in dit Jannemanneke! 
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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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HULP GEVRAAGD! 

Post/Bijlage: 
 
1. Wereldlichtjesdag 
2. Sinterklaasviering 

Agenda 

Adresgegevens: 
St. Jan Baptistastraat 1 
5595 GN Leenderstrijp 

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

Datum 
 

Tijd Informatie 

Di 22/11 08.25-15.00u Bezoek aan het kasteel van 
Sinterklaas in Helmond groep 
1-4 (vervoer is met de bus) 

Zo 27/11 Vanaf 15.30u Intocht Sinterklaas 
Leende/Leenderstrijp  

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

in de ochtend vrij - om 13.00 
uur naar school 

Vr 22/12 12.15 uur Start kerstvakantie 
	  

Geen hulp vraag deze keer! 
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Sinterklaasviering 
met de Sint en zijn Pieten 

en een gelegenheidskoortje met kinderen van 
de basisscholen uit Leende en Leenderstrijp 

Zondag 4 december 
11.30 uur 

 
Parochie Heilige Nicasius, Locatie Leende 


