	
  

	
  

Schooljaar 2016-2017

Jannemanneke

Nummer 8 – 19 december 2016
Inhoud
1.
2.
3.
4.
5.

	
  

Voorwoord door Mári
Kokke
Algemeen nieuws
Mededelingen groepen
Agenda VO
Hulp gevraagd, agenda,
post/bijlage

Voorwoord
Beste ouders,
Het jaar 2016 loopt ten einde. Sinterklaas is nog maar net vertrokken of
de kerstbomen komen al weer tevoorschijn. Dat lijkt abrupt maar voor
kinderen is het heel gemakkelijk schakelen. December is de maand van
spanning en verwachting en van sfeer en warmte. Van het feest met de
cadeautjes naar het feest van saamhorigheid en er voor elkaar zijn.
Elkaar helpen en iedereen vriendschap en gezelligheid gunnen. Dat
zullen we dan ook zeker in de klassen met de kinderen bespreken én dat
gunnen we uiteraard ook alle ouders.
Donderdag vieren we het Kerstfeest op school en daar heeft u al de
nodige informatie over ontvangen. Na deze Kerstviering sluiten we
vrijdag dit kalenderjaar af en wensen wij de kinderen een fijne vakantie
toe.
We sluiten het jaar 2016 positief af in de wetenschap dat sámen delen en
sámen werken altijd het meeste oplevert. Want dat betekent ook: elkaar
steunen in mindere tijden en samen genieten van de mooie momenten.
En dát willen we ook in 2017 weer proberen te realiseren. Sámen werken
aan een zo optimaal mogelijke begeleiding van de kinderen. En dan
starten we na twee weken Kerstvakantie op 9 januari weer met frisse
moed aan het nieuwe jaar.

Het team van de St. Jan wenst u
een saam horig, gezond en gelukkig 2017.
	
  

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

Kerstviering St. Jan Donderdag 22 december
Beste ouders,
De Sint is weer op weg naar Spanje, tijd dus om plannen te gaan maken voor het naderende
kerstfeest. We vieren met de hele school kerst op donderdag 22 december van half zeven
tot half negen. We doen dat met een viering in de gymzaal. We verwachten dat alle kinderen
hierbij aanwezig zijn, ze hebben ook allemaal een aandeel (groot of klein) in de viering. Na de
viering is er een hapje en een drankje op het schoolplein. Natuurlijk zijn ook alle ouders en
andere belangstellenden uitgenodigd om met ons kerst te vieren.
Omdat de kinderen ’s avonds naar school komen, hebben ze ’s middags vrij. Op 22 december
is de school dus om 12.00 uur uit. Dit in tegenstelling tot eerdere berichten op de SKOZapp.
Mocht dit gewijzigde tijdstip voor u problemen opleveren, neemt u dan contact op met de
leerkracht van uw kind.
Vindt u het gezellig om met uw kind een hapje te maken voor na de viering? Vul dan de lijst
in die bij alle klassen hangt. Zo weten wij een beetje wat we kunnen verwachten aan hapjes. De
drankjes worden door de ouderraad verzorgd.
We gaan er samen een gezellige en sfeervolle viering van maken.
Met vriendelijke groet,
team St. Jan.

Vul een schoenendoos – mededeling

Hoera, een broertje!

Gevulde schoenendozen kunnen ook op school
ingeleverd worden. Voor verdere informatie, zie
bijlage Vul een Schoenendoos.

Wij willen Iza, Nina & Sarah van
Stipdonk van harte feliciteren met de
geboorte van hun broertje Sam. En
papa en mama natuurlijk ook.

Het volgende Jannemanneke verschijnt op:

Maandag 16 januari 2017

Aanleveren van kopij graag vóór donderdag 12 januari
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Mededelingen Groepen
Geen mededelingen uit de groepen. Alle leerlingen en het team van de St. Jan
wensen u hele fijne feestdagen toe!
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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.

Were Di VMBO/Havo/VWO

28/01/17 9.00-13.00u
11&25/01
29/01/17

Open Dag
Orientatiemiddag leerlingen groep 8
Open Dag

15/01/17

Open Dag

Sint-Joris college VMBOt/Havo/VWO
Aloysius de Roosten VMBOk/g/t
Stedelijk college Eindhoven
VMBO-t (mavo)/Havo/VWO
(tweetalig mavo/Havo/VWO
Varendonck College
Augustinianum Havo/VWO

28/01/17

Open Dag

29/01/17

Open Dag

22/02/17 19.00u
27/01 18.30-21.00u &
28/01 11.00-14.00u
05/02/17 12.00-16.00u
29/01/17 11.00-14.30u

Van Maerlant

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

Info avond ouders & leerlingen
Open Avond
Open Dag
Open Dag
Open Dag ouders/leerlingen van groep
7 en 8
Open Dag
Minilessen

Novalis College VMBOt/Havo/VWO
Rooi Pannen VMBO

	
  

	
  

	
  
	
  
	
  
	
  

	
  
	
  
HULP GEVRAAGD!
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Geen hulp vraag deze keer!

	
  

	
  
	
  
	
  

Agenda

	
  

Datum

Tijd

Informatie

Do 22/12

Vanaf 12.00 uur
18.30-20.30 uur
12.15 uur
08.30 uur

Kerstmiddag vrij
Kerst avondviering op school
Start kerstvakantie
Weer naar school

Vr 23/12
Ma 09/01

	
  

Post/Bijlage:
1. Interactief voorleeshalfuurtje
bibliotheek Heeze
2. Kerstavond met Kinderen
3. Vul een schoenendoos actie

Adresgegevens:

	
  

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

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.).

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

	
  

