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Vrijdag 2 september 2016

 Agenda komende schooljaar










Vrijdag 9 september continurooster tot 14.00 uur i.v.m. nazomerfeesten
Van 12-19 september Frisse start gesprekken in alle groepen
16 september uiterlijke inschrijving voor het logeren op school
Vrijdag 16 september studiedag alle kinderen vrij
Vanaf 19 september start (KOM) gesprekken
Maandag 26 september inloopochtend alle groepen 8.30 – 9.00 uur
Zondag 9 oktober reünie 14.00 – 17.00uur
10 - 14 oktober FEESTWEEK 50 jarig bestaan PJS
17 - 21 oktober herfstvakantie

 Vernieuwde opzet oudergesprekken
Dit schooljaar worden de informatieavond en de oudergesprekken anders
georganiseerd passend bij ouderbetrokkenheid 3.0. Hieronder in het kort de nieuwe
opzet met nieuwe termen welke u ook al terugvindt in de agenda van het komend
schooljaar. Omdat kinderen bij diverse gesprekken deelnemen vinden de gesprekken
plaats aansluitend aan school en niet langer in de avonden zoals u gewend was.
De frisse start
De informatieavonden zoals ze gebruikelijk waren aan het begin van ieder schooljaar
vervallen. Aan het begin van het schooljaar wordt gestart met een bijeenkomst
waarbij zowel de ouders als de kinderen van de klas aanwezig zijn. De frisse start staat
in het teken van het kennismaken van de ouders met elkaar, elkaars kinderen en de
leerkracht. Voor alle leerjaren zal er een korte activiteit zijn om elkaar te leren kennen.
De informatie die op die avonden werd gedeeld zal nu tijdens de frisse start
bijeenkomst worden uitgereikt in de vorm van een informatiekaart. Hieronder het
rooster voor deze bijeenkomsten. Het rooster is zo gemaakt dat u, als u meerdere
kinderen op school heeft, niet hoeft te kiezen maar in alle klassen aanwezig kunt zijn.
16.00 – 16.30 uur
Maandag 12 sept
Dinsdag 13 sept

Groep 8B Annabel
Groep 7/8A Yvonne
Groep 5B Emma Joke Rachel
Groep 5A Harry Stephanie

Donderdag 15 sept Groep 4B Rachel Simone
Groep 1-2A Ina
Groep 1-2C Karin

Maandag 19 sept
Nieuwsbrief 1 schooljaar 2016-2017

16.45 – 17.15 uur
Groep 4A Hester Caroline
Groep 3A Eelkje
Groep 3B Sara Nicole Marloes
Groep 67B Merel
Groep 1-2B Mirja Aranka
Groep 6A Brigitte / Marije
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Startgesprek
In de week vanaf 19 september worden startgesprekken gehouden. Gezien het
aantal kinderen kunnen deze niet in één week plaatsvinden. Vanwege de
aanwezigheid van kinderen vinden deze gesprekken plaats aansluitend aan school.
Doel van deze gesprekken is wederzijdse kennismaking door middel van KOM
gesprekken. Kind, Ouder en Medewerker vanaf groep 3. Bij groep 1/2 ouder en
medewerker.
U krijgt vanuit digiDuif op uw hoofdaccount de uitnodiging om zelf in te tekenen voor
deze gesprekken. Het intekenen start vanaf 8 september om 9.00 uur.
Leerkracht, ouders en kind stellen zich aan elkaar voor en vertellen wat hem/haar
zoals bezighoudt, wat hij/zij belangrijk vindt ten aanzien van thuis, school,
communicatie e.d. Wat zijn de ervaringen van voorgaande jaren? Wat zijn dingen
waarvan jullie hopen dat ze hetzelfde gaan, en wat zijn juist dingen waarvan jullie
hopen dat ze anders gaan?
Voorafgaand aan dit gesprek ontvangt u een papier waarmee u voorbereid het
gesprek in gaat.

 Kledingverzoek dinsdag aanstaande
Dinsdagmiddag wordt omstreeks 15.00 uur in het kader van het 50
jarig bestaan ‘van grote hoogte’ een hele bijzondere foto
genomen van alle kinderen van onze school. Wilt u uw kind dinsdag
in blauw of wit shirt naar school toe laten komen. Blijft uw kind
eigenlijk nog thuis op dinsdagmiddag omdat deze nog aan het
wennen is en u wilt dat uw kind wel op deze bijzondere foto
zichtbaar gaat zijn dan is dit in ieder geval een middag om er wel
te zijn.

 HULP gezocht
Donderdag zijn 90 Chromebooks en drie bijpassende
kasten op school afgeleverd. De Chromebooks
moeten nog worden geconfigureerd. Ook moeten de
kasten nog intern voorzien worden van de
netvoedingskabels en lades voor de chromebooks. Wij
zijn op zoek naar een paar handige ouders, opa´s,
oma´s die kunnen helpen om de voeding in deze
kasten aan te brengen. U kunt uw hulp aanbieden via
Frans.

 Noodformulieren
Wilt u de ingevulde noodformulieren zo snel mogelijk mee terug naar school toe te
geven zodat we de juiste informatie hebben.
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 Zelfstandig naar school toe
Mooi om te zien dat naarmate de eerste week vorderde de leerlingen weer helemaal
zelfstandig naar de klas toe gaan. Vanaf maandag geldt dit weer voor alle kinderen.
Als er iets bijzonders te melden is blijven we u graag zien.

 50 jarig bestaan feestweek hulpouders
We krijgen vele reacties van ouders die graag willen helpen tijdens de feestweek en
zeker bij de schoolreis naar de Efteling. Dat we deze week niet zonder uw hulp kunnen
zal u vast wel duidelijk zijn. Vanaf maandag tot vrijdag is het mogelijk om voor de
diverse dagen in te tekenen op digiDuif. Er is meer ruimte voor in te tekenen dan dat
we wellicht hulp nodig hebben. Hebben we teveel hulp op een dag dan zal de
commissie een keuze maken. Laat dit u vooral niet weerhouden om in te tekenen.
Maandag 10

We zijn op zoek naar ouders om te helpen met de vossenjacht
gedurende de middag. U helpt met het lopen of wellicht vindt u
het leuk om verkleed als vos rond te lopen.

Dinsdag 11

We zoeken ouders die groepjes kinderen willen begeleiden in de
Efteling. Dit wordt een lange dag.

Woensdag 12

Deze dag is er beperkt hulp nodig onder schooltijd.

Donderdag 13

In de ochtend is er beperkt hulp nodig bij diverse
knutselactiviteiten. Hetzelfde geldt voor de nacht.

Vrijdag 14

Er is hulp nodig bij het klaarzetten van het ontbijt voor alle
kinderen van de school. Dit wordt een vroege activiteit.

 PJS50jaar@gmail.com
Onze school bestaat komend jaar 50 jaar.
Voor oud leerlingen wordt een reünie
georganiseerd op zondag 9 oktober van
14.00 tot 17.00 uur. Bent u een oud leerling
en wilt u komen of kent u oud leerlingen
die willen komen?
Aanmelden kan via PJS50jaar@gmail.com
tot 15 september. Zegt het voort, zegt het
voort.
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Weekplanning week .. 5 t/m 9 september
Weekplanning groepen 1-2
Week van 5 september
Schrijfdans: “de Vulkaan” op
muziek

Thema: Een échte papegaai (dieren)
Groepen 1-2

Voorbereidend rekenen;
Cijfers-hoeveelheden t/m 10
Voorbereidend taal/lezen;
Letter van de week: aa
Woorden van het ankerverhaal
Voorlezen van het ankerverhaal

Beste ouders,
Wilt u er voor zorgen dat er van uw zoon / dochter een verschoning in de luizencape zit ?
Verder mogen de gymschoenen en de multomap weer meegenomen worden naar school
Doelen groepen 3 A Eelkje en 3B Nicole / Marloes
VLL
We leren de structureerwoorden: roos, vis en sok.
We leren de bijbehorende letters: r, v en s.
we gaan werken met de woordendoos.
We herhalen de geleerde woorden ik en maan.
Zie ook
http://www.pausjohannesschool.nl/wp-content/uploads/2013/01/Kern-1nieuwsbrief.pdf
Rekenen
Aantallen tot en met 10 op verschillende manieren weergeven en tellen.
Aantallen combineren met de getalsymbolen
Aantallen in vaste groepjes verdelen
Buurgetallen
De begrippen: te weinig, te veel, meer, minder en genoeg
Schrijven
Aanleren van de schrijfletters: r, v en s.
We leren het cijfer 2 schrijven.
toetsen
Leerkrachtenbezetting
Geen aanpassingen
Doelen groepen 4A Hester / Caroline & 4B Rachel / Simone
Taal
Woordenschat, een denkgesprek voeren, de woorden van de week consolideren.
Spelling
Leren schrijven van het zingwoord, leren om met losse letters zoveel mogelijk
woorden te maken, leren schrijven van ei/ij woorden.
Rekenen
Aftrekken met ketting en getallenlijn, aftrekken met stipsommen, aftreksommen tot
20 met hulpsommen tot 10, klokkijken met hele en halve uren, geld rekenen met
munten tot 20 cent, betalen, bedrag samenstellen, tellen, optelsommen met 5 tot
20, stipsommen tot 20.
Toetsen
Geen.
Andere info
Geen bijzonderheden.
Leerkrachtenbezetting
Geen aanpassingen
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Doelen groepen 5A Harry Stephanie
Taal
De betekenis van woorden rondom het ziekenhuis, leren hoe je de clou van een
mop vindt, een denkgesprek voeren waarbij er aandacht is voor het nadenken, je
mening geven en luisteren naar een ander, leren wat een informatief antwoord is.
Spelling
Het eer – oor - eur woord, het aai – ooi – oei woord, het eeuw – ieuw woord, het
werkwoord herhalen, het langermaakwoord.
Rekenen
Tafelsommen, rijgen op de getallenlijn, optellen over het tiental heen, aftrekken
onder de 100 leren met behulp van springen op de getallenlijn, het onderzoeken
van vormen als vierkant, driehoek, ruit, rechthoek, zeshoek.
toetsen
Andere info
Leerkrachtenbezetting
Geen aanpassingen
Doelen groepen 5B Emma Joke (Rachel)
Taal
De betekenis van woorden rondom het ziekenhuis, leren hoe je de clou van een
mop vindt, een denkgesprek voeren waarbij er aandacht is voor het nadenken, je
mening geven en luisteren naar een ander, leren wat een informatief antwoord is.
Spelling
Het eer – oor - eur woord, het aai – ooi – oei woord, het eeuw – ieuw woord, het
werkwoord herhalen, het langermaakwoord.
Rekenen
Tafelsommen, rijgen op de getallenlijn, optellen over het tiental heen, aftrekken
onder de 100 leren met behulp van springen op de getallenlijn, het onderzoeken
van vormen als vierkant, driehoek, ruit, rechthoek, zeshoek.
toetsen
Andere info
Leerkrachtenbezetting
Geen aanpassingen
Doelen groepen 6A Brigitte Marije (Josine Lio)
Taal
Nauwkeurig luisteren naar een verhaal, mening geven over een verhaal, leren hoe
je een slot bij een verhaal schrijft, nieuwe woorden rond het thema leren, leren hoe
een schrijver lezers nieuwsgierig maakt naar een verhaal.
Spelling
Herhalen van het plankwoord, zingwoord, hakwoord, eer-oor-eur-woord, leren
schrijven van de klankgroepenwoorden met de verkorte klankgroepenkaart.
Rekenen
Getallen tot 5000, optel en aftreksommen tot 1000, kennismaken met DHTEschema, kwartier vroeger en later, handig rekenen tot 100
toetsen
Andere info
Leerkrachtenbezetting
Geen aanpassingen
Doelen groepen 67B Merel
Taal
6: Achter de betekenis van een woord komen, hoe een schrijver je nieuwsgierig
maakt naar de rest van een verhaal, een denkgesprek voeren en bij een verhaal
een begin schrijven, die de lezer nieuwsgierig maakt.
7: Achter de betekenis van een woord komen, dat strips en cartoons op veel
manieren humoristisch kunnen zijn, een denkgesprek voeren en een tekst in een
stripverhaal schrijven.
Spelling
Herhalen van de eer-oor-eur woorden, aai-ooi-oei woorden, eeuw-ieuw woorden,
lidwoord, zelfstandig naamwoord, bijvoeglijk naamwoord, enkelvoud, meervoud
en langermaakwoord.
Rekenen
6: Getallen tot 2000 plaatsen op de getallenlijn, getallen aanvullen tot 2000 en
optellen met grote getallen.
7: Cijferend aftrekken, vertrektijden berekenen en reistijden berekenen.
toetsen
Andere info
Leerkrachtenbezetting
Geen aanpassingen
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Doelen groepen 78A Yvonne
Taal
Groep 7:
- leren hoe een dialoog te bedenken
- leren hoe een dialoog te schrijven
- woordenschatuitbreiding rond thema strips
- leren dat strips op veel manieren humoristisch kan zijn
Groep 8:
- gebruiken en gewoontes beschrijven van een ander land en deze vergelijken met
die van Nederland
- leren bijpassende tussenkopjes te maken
- woordenschatuitbreiding rond thema China
- leren wat spreuken zijn en leren Chinese spreuken
Spelling
Groep 7 en 8:
- herhalen categorieën t/m taxiwoord
- herhalen woordsoorten en leestekens
Rekenen
Groep 7:
- cijferend aftrekken
- rekenen met tijd
- handig rekenen
- omtrek berekenen
Groep 8:
- cijferend vermenigvuldigen
- grote getallen vergelijken
- rekenen met geld
- procenten en korting
- omtrek berekenen
- middellijn berekenen
toetsen
Andere info
Leerkrachtenbezetting
Vrijdag 9-9 meester Harry

Doelen groepen 8B Annabel
Taal
Tussenkopjes maken, woordenschat rond het thema China, de kinderen leren wat
spreuken zijn.
Spelling
Herhalen van de tot nu toe aangeboden woordsoorten, leestekens en categorieën
(o.a. luchtwoord en kilowoord).
Rekenen
Geldbedragen afronden, rekenen met procenten, aftreksommen met breuken.
toetsen
/
Andere info
/
Leerkrachtenbezetting
Geen aanpassingen
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Beste jongens en meisjes (en natuurlijk de
ouders).

De zomervakantie is al weer achter de rug. En, al is het
nu nog lekker warm weer, we gaan de herfst en de winter weer
tegemoet. Na zo’n mooie zomer is er altijd een grote kans dat die
gevolgd wordt door een strenge winter. Met behalve sneeuw, ook
ijs. En hoe leuk zou het zijn als je dan kunt schaatsen!
IJsclub Sint Pancras organiseert ieder jaar schaatslessen voor
kinderen van groep 4 tot en met 8 op IJsbaan De Meent. Het gaat om
11 lessen op de zaterdagochtend van 9.00 tot 10.00 uur.
De lessen worden gegeven door ervaren lesgevers die dit geheel
vrijwillig doen omdat ze zelf het schaatsen zo leuk vinden.
Ze willen jullie graag het plezier voor het schaatsen doorgeven. En,
als je een goede techniek hebt wordt schaatsen zoveel leuker, dus
daar wordt ook zeker aan gewerkt.
Bij de jongste groepen worden veel lessen met spelletjes gedaan en
in de volgende groepen, als je al aardig kunt schaatsen, doen we,
behalve oefeningen, ook wedstrijdjes met elkaar. In de laatste 2
lessen wordt het examen afgenomen en aan het eind hebben we een
feestelijke diploma uitreiking.
We zouden het heel leuk vinden als je ook bij ons komt schaatsen.
Je kunt je inschrijven via bijgevoegd inschrijfformulier welke ook is te
downloaden via de site van de ijsclub: www.ijsclubsintpancras.nl
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JEUGDSCHAATSEN
www.ijsclubsintpancras.nl

Hallo kinderen (en natuurlijk ook de ouders)

Kom je ook schaatsen bij IJsclub Sint Pancras?
Voor de 33ste keer organiseert IJsclub Sint Pancras weer schaatslessen voor de kinderen van
groep 4,5,6,7 en 8 van de basisscholen uit Sint Pancras e.o.
Er zijn verschillende diploma’s te behalen en ieder kind krijgt een diploma! Je krijgt les van
vrijwilligers van de ijsclub in kleine groepjes. De groepjes worden ingedeeld op basis van
ervaring.
De lessen vinden plaats op kunstijsbaan “De Meent” te Alkmaar, vanaf zaterdag
15 oktober 2016, voor IJsclub Sint Pancras is dat van 9.00 uur tot 10.00 uur, gedurende 11
lessen.
Om uw kind(eren) mee te laten doen met het jeugdschaatsen dient u gelijktijdig lid te worden
voor het komende seizoen van de IJsclub Sint Pancras. Het gezinslidmaatschap bedraagt
€ 10,00. Hiermee heeft u bij natuurijs gratis toegang tot de ijsbaan in Sint Pancras.
AANMELDING;
Naam;(gezinshoofd).......................................................................................
Adres;

.......................................................................................

Postcode;

.....................

Telefoon;

.......................................................................................

E-mailadres;

…………………………………………………………..

Woonplaats;

.................................

Uit hoeveel leden bestaat het gezin ;.......................................
Hierbij geef ik mijn kind(eren) op voor het jeugdschaatsen;
Naam;........................................................................... Geboortedatum...........................
Heeft wel/niet eerder aan het jeugdschaatsen deelgenomen.
De kosten voor het jeugdschaatsen bedragen € 44,00 per kind (lesgeld) + €10,00
(lidmaatschap). Ouders en begeleiders hebben gratis toegang tot de ijsbaan, echter alleen als
toeschouwer.
Op 8 oktober vindt er een informatie-uur plaats, u ontvangt hierover nog bericht bij
inschrijving.
De lessen worden afgesloten met een diploma-uitreiking in de Geist op 24 december.
U kunt uw kind(eren) ook digitaal inschrijven. Stuur het ingevulde inschrijfformulier naar
elmabobeldijk@quicknet.nl , Het geld kunt u overmaken naar bankrekeningnummer
NL93RABO0141206713 t.n.v. ijsclub Sint Pancras o.v.v. jeugdschaatsen en de naam van
uw kind(eren).
U kunt ook bij mij langskomen voor inschrijving en betaling:
Elma Bobeldijk, A.V.H. Destreelaan 68, 1834 EE Sint Pancras tel. 072-5641797 (i.v.m. werk
bij voorkeur na 18.00 uur).
I.v.m. de indeling van de groepjes

vóór 4 oktober aanmelden.
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