
	  

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. 
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Beste ouders, 
 
Zondag 28 november hebben we gelukkig Sinterklaas in kunnen halen in 
Leende en  ook in onze gymzaal in Leenderstrijp. Hij was al wel eerder in 
Nederland maar het weekend daarvoor was helaas de Meent al 
volgeboekt. Op zijn verjaardag zelf heeft hij in zijn strakke schema het 
toch weer voor elkaar gekregen om ook de St. Jan weer in te passen in 
zijn agenda. Hoe dit bezoek verloopt, is nog niet bekend tijdens het 
schrijven van deze tekst. Dat het spannend én sfeervol zal zijn, spreekt 
voor zich.  
 
Dat geldt trouwens voor deze hele maand. Het is een maand van heel 
veel sfeer en gezelligheid. Gezelligheid zowel thuis als op school. Mede 
dankzij de inzet van creatieve ouders wordt de school weer omgetoverd 
van de werkplaats van Sint en zijn Pieten naar de sfeer van de Kerstman. 
Beide oude en wijze heren zijn altijd welkom op onze school.  
 
Namens het team wens ik u een hele gezellige decembermaand toe. 

Mári Kokke 
	  

 
 

 

Voorwoord 
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Algemeen Nieuws 

Het volgende Jannemanneke verschijnt op: 
Maandag 19 december 2016 

Aanleveren van kopij graag vóór donderdag 15 december 
 

Studieochtend: 
 
Dinsdag 6 december is onze studieochtend. Op die manier 
kunnen de kinderen nog even lekker uitslapen van het 
Sinterklaas avondje en kunnen de leerkrachten zich buigen 
over het onderwerp ‘zelfreflectie bij kinderen’. De school 
begint dan ’s middags weer om 12.45 uur.  
 

Voedselbank Inzamelingsactie 
 
Ook dit jaar doet onze school weer mee met de inzamelingsactie voor 
de voedselbank. Vanaf 5 december t/m 18 december kunt u producten 
van uw boodschappenlijstje doneren aan de Voedselbank. Op school 
staan hiervoor kratten waar u uw producten in kunt doen. Voor meer 
informatie en over welke producten u het beste kunt doneren, ga naar 
www.samenvoordevoedselbank.nl en www.voedselbankennederland.nl  
 
U doet toch ook mee?  
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Mededelingen Groepen 

Groep 3-4 

Lezen groep 3 
In de week van 23 november zijn de kinderen alweer met kern 4 gestart  
 
Wat gaan we allemaal leren in kern 4?   

 
 
De letters:             h - w - o - a - u 
De woorden:        huis, weg, bos, tak, hut  
 
De letters : i - m - r - v - s – aa - p – e - t –  ee - n – b – oo – d  zijn al bekende letters geworden.  
Deze letters kunt u altijd samen met kinderen herhalen, woordjes mee maken/ lezen.  
 
Het thema van kern 4 is :              ‘ Waar ben ik’.  
 
De nieuwe woorden en letters worden aangeboden aan de hand van een verhaal over een oma die 
met kinderen naar het bos gaat en verdwaalt.  
In deze kern leerde uw kind het lezen van werkwoorden met de derde-persoons-t, zoals: 'loopt', 
'maakt' en 'rent'.  
 
Rekendoelen groep 3 
De komende periode gaan we in de klas werken aan de volgende doelen: 
- telrij tot 40 (welk getal komt vóór / na, tellen tot 40, sprongen van 2) 
- Structuur van getallen tot de  20 (tientallen en eenheden)  
- Splitsen van getallen (5-6-7-8-9-10)  
- Sommen tot 10 (stimuleren om door te tellen en niet meer één voor één)  
 
	  

	  
	  
telrij	  tot	  40	   	   	   	   	   	   splitsen	  	  
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Spelling groep 4 
De komende periode gaan we in de klas werken aan de volgende doelen: 
- Woorden met een niet geschreven tussenklank met –l- (melk, schelp etc.)   
- Woorden met een niet geschreven tussenklank met –r- (verf, scherp etc.)  
- Woorden met s of z 
- Samengestelde woorden (schatkist, tuindeur etc.) 
 
Taal groep 4  
Leren we: 
- Wat een doe-woord (werkwoord) is.  
- Een woordweb maken  
- Vertellen wat we weten.   
 
Begrijpend lezen 
Leren we: 
- De inhoud van een tekst te voorspellen. 
   Ze voorspellen het onderwerp van de tekst door de titel en de plaatjes te bekijken.  
- Doel, structuur en vorm van een tekst te herkennen. 
  Ze voorspellen of de tekst een verhaal, gedicht of weettekst is. 
à Dit is natuurlijk makkelijk toe te passen met het samen lezen thuis!   
 
Rekendoelen groep 4 
- Optel- en aftrekopgaven tot 20 uit het hoofd op tempo 
- Aftrekken vanaf een tiental (bijv. 40 – 6 = 34) 
- Optellen tussen tienvouden naar analogie (bijv. 34 + 3 = 37 want 4 +3 = 7) 
- Bedragen samenstellen (met zo minmogelijk) briefjes van en 1 en 2 euromunten.  
- Verjaardagskalender, jaarkalender en agenda kunnen aflezen. 
 
 

Ik hoop dat dit stimuleert om samen met uw kind bewuster met dingen bezig te zijn!!  
Denk aan spelletjes: laat uw kind een werkwoord benoemen en doe het na, laat uw kind betalen, kijk 

samen naar een kalender, kijk en praat vooraf over het verhaal, stel vragen etc. 
Ontdek en leer samen!! Leren is leuk.  

 

 
Leesplezier voor thuis 
U zult merken dat uw kind steeds meer en beter leert lezen.  
Probeer het leesplezier thuis ook te stimuleren door, bijvoorbeeld: 
voor te lezen, samen te lezen, een leuke boekenhoek te maken, 
samen boekjes uit te kiezen bij de bieb, letters te oefenen bij het eten 
(wat zijn we aan het eten, met welke letter begint dat, hoe schrijf je 
die letter?), hang de aangeboden letters/ woordjes ergens op.  
Een kwartier per dag op een leuke manier bezig zijn met de letters 
en lezen werkt erg stimulerend voor de leesontwikkeling van uw 
kind!! 
 
 
 
Sinterklaas 
Wat hebben we weer genoten van deze geweldige Sinterklaastijd!!  
Bedankt hulpouders voor jullie tijd en energie.   
Hopelijk  kunnen we samen zorgen voor net zo’n mooie kersttijd.  
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Were Di VMBO/Havo/VWO 28/01/17 9.00-13.00u 
11&25/01 

Open Dag 
Orientatiemiddag leerlingen groep 8 

Novalis College VMBO-
t/Havo/VWO 

29/01/17 Open Dag 

Rooi Pannen VMBO 15/01/17 Open Dag 
 

Sint-Joris college VMBO-
t/Havo/VWO 

28/01/17 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 

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

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 29/01/17 11.00-14.30u Open Dag ouders/leerlingen van groep 
7 en 8 

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

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 december 

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

Datum Jarige 
Donderdag 1 december Linvi Verduyn 

Luuk Verduyn 
 

Woensdag 7 december Inga Velthuis 
 

Zaterdag 10 december Juf Marieke 
 

Maandag 12 december Pleun Dielis 
 

Maandag 19 december Rieke van der Palen 
 

Woensdag 21 december Juup van der Palen 
 

Donderdag 29 december Mae Verhoeven 
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HULP GEVRAAGD! 

Post/Bijlage: 
 
1. Uitnodiging jeugdprinsenbal 

CV de Lindse Blaos en 
Buurtvereniging ’t Bultje 

2. Kindertheatervoorstelling 
Sprookjessprokkels dinsdag 3 
januari De Smeltkroes 
Maarheeze 

3. Kerst met Kleuters 
4. Kerstavond met Kinderen 
5. Vul een schoenendoos! 
 

Agenda 

Adresgegevens: 
St. Jan Baptistastraat 1 
5595 GN Leenderstrijp 

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

Datum 
 

Tijd Informatie 

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

in de ochtend vrij - om 12.45 
uur op school 

Do 22/12 Vanaf 12.00 uur 
Info volgt 

kerstmiddag vrij 
Kerst avondviering – info volgt 

Vr 23/12 12.15 uur Start kerstvakantie 
	  

Geen hulp vraag deze keer! 
 
 



	  
	  
	  
	   	   	  
	  

	  

8	  

	  



	  
	   	   	  
	   	   	  
	   	   	  

	  

9	  

 
 
 
 



	  
	  
	  
	   	   	  
	  

	  

10	  



	  
	   	   	  
	   	   	  
	   	   	  

	  

11	  



	  
	  
	  
	   	   	  
	  

	  

12	  

 Vul een Schoenendoos 

En maak een ander kind blij 
Doen jullie weer mee? 

Wat moet je doen? 
1. Zoek een kleine, lege schoenendoos. 
2. Versier de doos zo mooi mogelijk. 
3. Vul de doos met spulletjes. 
4. Schrijf op de doos voor welke 
leeftijd deze bedoeld is en of het voor 
een jongen of meisje is. 
5. Breng hem mee naar de St. Petrus� 
Banden kerk tijdens de Kerstviering op 
24 december of geef hem voordien af 
op de Pastorie. 

Wat mag er in de doos? 
 
De spulletjes in de doos mogen nieuw 
zijn, of al gebruikt. Let op dat ze niet 
kapot of vies zijn. Je mag de spullen 
ook in een rugzakje doen: daar zijn de 
kinderen heel blij mee. Let op: neem 
een klein doosje. Het vervoer van grote 
dozen is te kostbaar! 
 
Wel: 
•  Schoolspullen (schrijfblok, gum, 

puntenslijper, etui, liniaal, potloden) 
•  Speelgoed (pop, auto, kleine bal, jojo, 

pet, puzzeltje, ballonnen, knikkers, 
springtouw, muziekinstrument enz.). 

•  Toiletartikelen (haarspeldjes, kam, 
washandje, toilettasje, zonnebril, 
nieuwe tandenborstel enz.). 

•  Een foto van jezelf. 
 
Niet:  
•  Dingen die op batterijen werken. 
•  Etenswaren (ook geen snoepgoed). 
•  Vloeibare dingen (gel, shampoo enz.).  
•  Glas (spiegeltjes, potjes enz.). 

Waar gaat de doos naar toe? 
De Werkgroep Gezinsvieringen brengt 
de spullen naar Mieke van den Heuvel, 
die samen met haar man hulp biedt aan 
kinderen in Gambia via hun stichting: 
www.stichtingwwtoegankelijk.nl. Direct 
na kerst gaan jullie kado’s per boot 
naar Gambia. Wat zullen de kinderen 
daar blij zijn met die mooie spulletjes 
uit Leende! 

Heb je nog vragen? 
Bel of mail dan met de werkgroep 
Gezinsvieringen: 
•  Esther Weijmans 06 - 20157641 
•  esther.weijmans@supportpunt.nl 

Een initiatief van de Werkgroep Gezinsvieringen – St. Petrus’ Bandenkerk – Leende – www.parochie-leende.nl  


