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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, 
 
Het jaar is inmiddels al ruim twee weken oud, maar toch wil ik u mede 
namens de leerkrachten een goede gezondheid en veel geluk in 2017 toe 
wensen. Als we er voor elkaar zijn en ieder daar zijn steentje aan 
bijdraagt, zullen we een heel eind komen. En ook wat de gezondheid 
betreft zullen we een beetje geluk moeten hebben. Zo heeft juffrouw 
Marieke vrijdag 23 december een buikoperatie moeten ondergaan. 
Gelukkig is die operatie succesvol geweest, maar er hoort wel een 
periode van herstel bij. En juffrouw Imke was de eerste week geveld door 
de griep.  
Ook wil ik nogmaals iedereen bedanken die er aan heeft bijgedragen dat 
onze kerstviering weer een heel sfeervol en gezellig feest is geworden.  
Het was een geslaagde afsluiting van het jaar. Er zijn nog wel wat 
spulletjes achtergebleven, zoals schalen voor de hapjes en 
taartscheppen (op de kast bij de bibliotheek) en verlengsnoeren en 
haspel (bij het kopieerapparaat).  
En verder is de school weer gewoon begonnen. In een paar dagen tijd 
hadden de kinderen hun draai weer gevonden en werd er weer gewerkt 
als vanouds. De komende weken worden weer de Cito toetsen 
afgenomen. In de methodetoetsen wordt over het algemeen gekeken of 
de leerstof die in de afgelopen weken is aangeboden ook voldoende 
beheerst wordt. Bovendien is de vraagstelling passend bij de manier 
waarop de kinderen dat in de methode gewend zijn.  
De Cito kijkt op welk beheersingsniveau de kinderen zich bevinden, lós 
van de gebruikte methoden, met vaak een eigen manier van vragen 
stellen en in vergelijking met het landelijk gemiddelde. De verschillen 
manier van toetsen kán dus leiden tot licht verschillende uitslagen. Maar 
als dat het geval is, wordt dat ook in de oudergesprekken in de laatste 
week van februari met u besproken.  
 

Namens het team: Mári Kokke 
 

Voorwoord 
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Algemeen Nieuws 

Het volgende Jannemanneke verschijnt op: 
Maandag 30 januari 2017 

Aanleveren van kopij graag vóór donderdag 26 januari 
 

Een goede start van de(school-) dag. 
 
De laatste tijd bemerken we weer dat het ’s morgens vaak lastig is om op tijd én in alle rust met de 
schooldag te kunnen beginnen. Om goed met die dag te kúnnen starten hebben we in het verleden 
een aantal afspraken gemaakt en daarvoor hebben wij uw medewerking nodig. Zo kunnen de 
kinderen mooi ‘gestaart’ vanaf 10 voor half 9 binnenkomen. De kinderen van groep 1-2 kunnen dan 
nog naar het lokaal gebracht worden, waar zij door de leerkracht worden ontvangen. Het is het fijnst 
als de ouders zélf niet het lokaal in gaan, want dan raakt de leerkracht het overzicht over de kinderen 
kwijt. [ 34 Kinderen en 10 of meer ouders is echt niet overzichtelijk meer.] Dat dit bij instromertjes in 
de eerste weken, soms nog wel nodig is, begrijpen we. Een korte mededeling aan de leerkracht is 
soms noodzakelijk. Maar een gesprek is echt niet mogelijk. De leerkracht moet er dan volledig 
kunnen zijn voor de kinderen. De kinderen van groep 3-4 kunnen echt wel alleen naar binnen gaan en 
over de kinderen van groep 5 t/m 8 praten we niet eens.  
 
Zorg er a.u.b. voor dat uw kinderen op tijd op school zijn. Deze verantwoordelijkheid ligt echt bij u als 
ouders. Het zijn helaas vaak dezelfde kinderen die enorm gehaast en te laat aan de dag moeten 
beginnen. Dat is geen goed begin voor het kind zelf en werkt storend voor de groep. Als dit een 
kleuter betreft hoop ik dat u begrijpt dat het afscheid dan echt kort moet zijn en niet storend voor de 
rest van de groep die al 10 minuten zit te wachten op de start van de dag.  
 
Op het moment dat de kinderen van groep 1-2 de klas binnen komen pakken zij een prentenboek 
waar ze dan op hun eigen stoeltje in gaan lezen. In de groepen 3 t/m 8 is er de afspraak dat de 
kinderen op een rustige manier naar hun eigen tafel gaan en daar een ‘werkje’ pakken. Dat kan lezen 
zijn, werk dat nog niet af is, een puzzel, tekenen of iets anders. Dat is afhankelijk van wat de 
leerkracht af heeft gesproken met de kinderen.  
 
Iets voor half 9 pakken veel oudere kinderen al hun technisch-leesboek om (samen) te gaan lezen. 
Om half 9 worden alle ouders echt verwacht het gebouw weer te hebben verlaten, want dan begint 
iedere dag het technisch lezen. In groepjes (onder begeleiding van leesouders) of in tweetallen of 
individueel gaan de kinderen van groep 3-8 lezen en is de rust volledig weergekeerd. 
 
Op die manier proberen we de dagelijkse start voor alle kinderen zo overzichtelijk en rustig mogelijk 
te maken. Hiervoor rekenen we in het belang van de kinderen op ieders medewerking.  
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Lezen is belangrijk én leuk: 
 
Technisch lezen, het verklanken van letters, woorden en zinnen, begint al bij het jonge kind, de 
peuter en de kleuter. Het op een plezierige manier kennis maken met het (prenten-)boek is een van 
de eerste stappen in het leesproces. Wat kan je zien aan de kaft, wat voor soort boek is het? Een 
informatie boek of een verhalend boek? Waar zou het over gaan? Voorlezen op vaste, rustige 
momenten in een sfeer van gezelligheid en geborgenheid is dan een tweede stap in het 
kennismaken met lezen. Maar vooral ook in het ervaren dat lezen heel leuk kan zijn. 
 
Als dan het aanvankelijk leesproces is begonnen , is samen met het kind naar de bibliotheek gaan 
om sámen leuke boeken op het juiste niveau te zoeken, een volgende stap. Want alleen als er op 
het juiste niveau wordt gelezen in boeken die passen bij de belangstelling van het kind, kan lezen 
een plezierige ervaring worden. 
 
En als dan dat leesmoment ook nog een speciaal momentje is samen met papa of mama, zal het 
lezen ook leuk blijven. En dán zal de ontwikkeling van het leesonderwijs, in de meeste gevallen, 
ook veel soepeler verlopen.  

Algemeen Nieuws 
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Mededelingen Groepen 

Groep 3-4 
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Medezeggenschapsraad 

Verslag MR vergadering van donderdag 8 december 2016 
 
Op donderdag 8 december 2016 was er een MR vergadering voor ons schoolcluster. De 
vergadering startte met alle 3 de MR-en (de Triangel, de Talententoren en de St. Jan) bij elkaar.  
Na het welkomstwoord kwamen de volgende punten  aan bod: 
 

• Sociaal Veiligheidsplan besproken in GMR vergadering van 30/11, verzoek om dit de 
volgende MR vergadering binnen ons cluster als punt op de agenda te zetten, 

• Schoolontwikkeling: Slim Plan, het zelf sturend leren stimuleren. Volgende vergadering 
komen de executieve functies aanbod. 

 
Na deze punten gingen alle 3 de MR-en uiteen om afzonderlijk verder te vergaderen. Tijdens 
onze vergadering hebben wij gesproken over de volgende zaken:  
 

• Verslag MR basistraining, 
• Verslag GMR vergadering 30/11: sociale veiligheid en de presentatie gepersonaliseerd 

leren kort besproken, 
• Begroting St. Jan uitleg/informatie door Monique. 

 
Het hele verslag van de MR vergadering kunt u downloaden op de website van onze school! 
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Were Di VMBO/Havo/VWO 28/01/17 9.00-13.00u 
25/01 

Open Dag 
Orientatiemiddag leerlingen groep 8 

Novalis College VMBO-
t/Havo/VWO 

29/01/17 Open Dag 

Sint-Joris college VMBO-
t/Havo/VWO 

28/01/17 Open Dag 

Aloysius de Roosten VMBO-
k/g/t 

29/01/17 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 05/02/17 12.00-16.00u 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 januari 

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

Datum Jarige 
Zaterdag 8 januari Saar Verduijn 

 
Maandag 9 januari Anouck Rosbergen 

Rover Stas 
 

Dinsdag 10 januari Jessie Jagt 
Zoé Verbeek 
 

Vrijdag 13 januari Rick Dierking 
 

Zaterdag 14 januari Britt van de Sande 
 

Maandag 23 januari Noek van Lieshout 
 

Vrijdag 27 januari Tijn Dielis 
 

Zaterdag 28 januari Sterre Michels 
 

Maandag 30 januari Siep van Kuijk 
 

	  

Welkom Toke van der Kruis! 
 
Op dinsdag 3 januari is Toke van der Kruis 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. Informatieavond GGD 

“Bedplassen” 
2. Kookstrijd 2017 

Agenda 

Adresgegevens: 
St. Jan Baptistastraat 1 
5595 GN Leenderstrijp 

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

Datum 
 

Tijd Informatie 

Ma 16/1  Start periode Cito-toetsen 
Vr 24/2 12.15 uur Vrij – start Carnavalsvakantie 
Ma 06/3 08.30 uur Weer naar school 
	  

Geen hulp vraag deze keer! 
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