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Vrijdag 9 september 2016

 Agenda komende schooljaar











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
3 oktober algemene ledenvergadering ouderraad
Bijeenkomst werkgroep ouderbetrokkenheid
Zondag 9 oktober reünie 14.00 – 17.00uur
10 - 14 oktober FEESTWEEK 50 jarig bestaan PJS
17 - 21 oktober herfstvakantie

 Vernieuwde opzet oudergesprekken – email adressen
Uw kind heeft vandaag het voorbereidingsformulier voor de startgesprekken mee
naar huis gekregen. Via deze link: http://www.pausjohannesschool.nl/wp-content/uploads/2013/01/Startgesprek-uitleg-envoorbereidingsformulier.docx vindt u het voorbereidingsformulier voor de startgesprekken waarvoor
u heeft ingetekend via digiDuif ook digitaal. Wilt u dit formulier samen met uw kind
bespreken en ingevuld meenemen naar het gesprek of eventueel al vooraf aan het
gesprek aan de leerkracht geven. Ook kunt u ervoor kiezen om het document digitaal
in te vullen en per mail aan de leerkrachten toe te sturen. In de informatiekaarten die
u komende week gaat ontvangen staan alle mailadressen van leerkrachten vermeld.

 email adressen leerkrachten
Mailadressen van leerkrachten zijn voor alle ouders dit jaar
voor het eerst bekendgemaakt. Het is niet onze bedoeling om
dit als hoofdcommunicatiemiddel te gaan gebruiken en gaan
ervan uit dat u dat ook niet gaat doen. U vindt deze op de
informatiekaarten welke volgende week worden
uitgedeeld bij de Frisse start bijeenkomsten. We hebben met elkaar
afgesproken dat leerkrachten hun mail op werkdagen lezen en reageren
binnen een week.
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 Verslag inspectiebezoek



Het verslag met bevinden van het inspectiebezoek van 31 mei j.l. is
inmiddels vastgesteld en sinds gisteren zichtbaar gepubliceerd op
de site van de inspectie. Via onderstaande link kunt u het complete
verslag lezen. De PJS staat weer in het groen. Het team is terecht
trots op de enorme ontwikkelingen van de afgelopen twee jaren. We zijn nog
niet klaar, SAMEN VOORUIT ►►► werken we verder aan de gestelde
speerpunten. U heeft in eerdere nieuwsbrieven meer van onze plannen kunnen
lezen. Deels zijn deze speerpunten terug te vinden het schoolplan, waarvan we
onderdelen al met u gecommuniceerd hebben. We zullen u geregeld blijven
informeren over de vorderingen.
Inspectieverslag http://www.pausjohannesschool.nl/wp-content/uploads/2013/01/rapportage-inspectie.pdf

 digiDuif aanpassingen
Digiduif is afgelopen zomer gemoderniseerd. Ook in
het gebruik zijn er een aantal aanpassingen gedaan
waar wij en u wellicht nog aan moeten wennen. Twee
zaken zijn ons opgevallen:
1. Wij zetten altijd een aantal standaardtijden in digiDuif klaar voor gesprekken.
Voor de startgesprekken waren dit 72 tijdsloten voor alle groepen. De
leerkrachten blokkeren of verwijderen een aantal tijden waarop zij niet
beschikbaar zijn. Vijf dagen voordat u kon intekenen kreeg u automatisch een
waarschuwing dat intekenen zou gaan starten. Deze aankondiging kwam
eerder dan de wijzigingen door de leerkrachten waren doorgevoerd en er
minder tijden beschikbaar waren dan in de mail bij u aangekondigd zijn. Dit
heeft bij een aantal ouders voor verwarring gezorgd. Deze willen we in de
toekomst voorkomen.
2. Het intekenen voor de hulp bij het 50 jarig bestaan
gaat u allen nog niet zo gemakkelijk af. Hierdoor
krijgen we mailtjes, berichtjes en briefjes met
toegezegd hulp. Voor hulp intekenen kan alleen
via digiduif. Wilt u eraan denken bij het opgeven
uw naam, eventueel naam van kind en groep te
vermelden. (Een ouder die zich alleen met zijn
voornaam aanmeldt is voor ons moeilijk te
herleiden.) Wilt dit zelf nog even controleren? Na
aanmelding vindt u onderaan de pagina waarop
u dit deed een knop opslaan. Pas dan is uw
toegezegde hulp voor ons zichtbaar. Heeft u hulp nodig stap even binnen bij
Frans. We hebben de mogelijkheid tot aanmelding een week verschoven tot
en met volgende week vrijdag 16 september, gelijk met de sluitingsdatum voor
het aanmelden voor het logeren.
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 Algemene ledenvergadering
Op maandag 3 oktober vindt om 19.45 uur de algemene ledenvergadering van de
ouderraad plaats. Tijdens deze vergadering blikt de ouderraad terug op de
activiteiten van vorig schooljaar, zal de penningmeester verslag uitbrengen en wordt
de nieuwe ouderbijdrage formeel vastgesteld. Het jaarverslag en de agenda zullen
voorafgaand aan de vergadering nog met u worden gedeeld.

 Noodformulieren
Nog niet iedereen heeft de ingevulde noodformulieren mee terug naar school toe te
geven. Wilt u dit uiterlijk dinsdag doen! Bent u het formulier kwijt? Geen nood aan de
man. Via onderstaande link print u er zelf een uit of vraag een nieuw formulier aan
Annet.
 Noodformulier http://www.pausjohannesschool.nl/wp-content/uploads/2013/01/In-geval-van-nood-formulier.pdf
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Weekplanning 12 t/m 15 september studiedag
Weekplanning groepen 1-2

Week van 12 september
Schrijfdans: vervolg van “de
Vulkaan”op muziek

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

Voorbereidend rekenen;
Hokken bouwen
Voorbereidend taal/lezen;
Letter van de week: aa
Het verhaal op volgorde
Na-papegaaien (nazeggen)

Doelen groepen 3 A Eelkje en 3B Sara (Nicole) Marloes
VLL
We leren de structureerwoorden: aan en pen
We leren de bijbehorende letters: aa en p
We gaan wisselrijtjes en woordrijtjes lezen
We herhalen de woorden ik, maan, roos, vis en sok
Zie ook
http://www.pausjohannesschool.nl/wp-content/uploads/2013/01/Kern-1nieuwsbrief.pdf
Rekenen
Resultatief tellen tot 10 (m.b.v. de vijfstructuur).
Vingerbeelden als getal symbolen herkennen
Het eierdoosmodel
Dobbelsteenpatronen leren herkennen
Tussen twee opeenvolgende even of oneven getallen het tussenliggende getal
invullen.
Schrijven
Het schrijven van het woord vis
Het leren schrijven van het vangnetje
De schrijfletters aa en p
Herhalen van de schrijfletter r,
toetsen
Leerkrachtenbezetting
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Doelen groepen 4A Hester en Caroline
Taal
De kinderen consolideren de woorden van de week; De kinderen leren spelregels
maken; De kinderen leren een denkgesprek voeren
Spelling
Leren schrijven van het luchtwoord en au/ou woorden;
Rekenen
Optellen en aftrekken over de 10 met rekenrek, aanvullen; Optellen en aftrekken
tot 20 met geld; Optellen en aftrekken in tabellen; Hoeveelheden tot 20 vergelijken;
Andere info
Frisse start in groep 4A op dinsdag 13 september van 16:45-17:15 uur.
Leerkrachtenbezetting
Geen wijzigingen
Doelen groepen 4B Rachel Simone
Taal
De kinderen consolideren de woorden van de week; De kinderen leren spelregels
maken; De kinderen leren presenteren aan elkaar; Leren hoe je met spelregels een
spel speelt.
Spelling
Leren schrijven van het luchtwoord en au/ou woorden;
Rekenen
Optellen en aftrekken over de 10 met rekenrek, aanvullen; Optellen en aftrekken
tot 20 met geld; Optellen en aftrekken in tabellen; Hoeveelheden tot 20 vergelijken;
Toetsen
Taaltoets op donderdag 15 september 2016
Andere info
Frisse start in groep 4b op donderdag 15 september van 16:00-16:30 uur.
Leerkrachtenbezetting
Hilde is donderdag in de klas i.p.v. juf Simone
Doelen groepen 5A Harry Stephanie
Taal
Leren wat een informatief antwoord is en hoe deze te schrijven, elkaar tips en tops
geven op basis van goede criteria.
Spelling
Herhaling van het voorvoegsel, achtervoegsel, verkleinwoord, vraagteken en alle
categorieën waar tot nu toe mee gewerkt is.
Rekenen
Verkennen van tafelsommen van 6, schatten van lengte, lengtemeting met meters
en centimeters.
toetsen
Andere info
Leerkrachtenbezetting
Woensdag: juf Hilde
Doelen groepen 5B Emma Joke (Rachel)
Taal
Leren wat een informatief antwoord is en hoe deze te schrijven, elkaar tips en tops
geven op basis van goede criteria.
Spelling
Herhaling van het voorvoegsel, achtervoegsel, verkleinwoord, vraagteken en alle
categorieën waar tot nu toe mee gewerkt is.
Rekenen
Verkennen van tafelsommen van 6, schatten van lengte, lengtemeting met meters
en centimeters.
toetsen
Andere info
Leerkrachtenbezetting

Doelen groepen 6A Brigitte Marije (Josine Lio)
Taal
Een denkgesprek voeren met de nadruk op mening geven en luisteren naar een
ander. Een verhaal schrijven dat de lezer meteen nieuwsgierig maakt. Inleven in
een verhaal.
Spelling
Herhalen van het langermaakwoord, achtervoegsel en voorvoegsel, woorden met
–eren/-enen/-elen, ei-woorden, verkleinwoorden.
Rekenen
Verder met breuken via delen, + en x in een som tot 100, rekenen met geld:
bedragen optellen en betalen en teruggeven, handig rekenen tot 100 en 1000
toetsen
Andere info
Leerkrachtenbezetting
Donderdag: Marije afwezig, Josine vervangt
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Doelen groepen 67B Merel
Taal
6: Inleven in een verhaal, tops en tips geven en ontvangen en vertellen van een
verhaal.
7: Scenario schrijven voor een stripverhaal, tops en tips geven en ontvangen en
een stripverhaal maken.
Spelling
Herhalen van het voorvoegsel, het achtervoegsel, woorden met –eren, -enen en elen, ei-woord, verkleinwoord, grondwoord+te/ste, vraagteken en uitroepteken,
dubbele punt en aanhalingstekens.
Rekenen
6: Uitbreiding begripsvorming breuken: eerlijk verdelen en breukentaal en rekenen
met geld.
7: Breuken als deel van geheel of aantal, complementaire breuken bepalen,
cijferend vermenigvuldigen met type sommen als 4x236 en splitsend
vermenigvuldigen.
toetsen
Andere info
Vanaf deze week elke week huiswerk, uiterlijk vrijdag inleveren. Dit keer op
donderdag vanwege studiedag 16-9.
Leerkrachtenbezetting

Doelen groepen 78A Yvonne
Taal
Groep 7: denkgesprek voeren (denken –delen- uitwisselen), tekst in een stripverhaal
schrijven, een senario bedenken + schrijven voor een stripverhaal.
Groep 8: denkgesprek voeren (denken –delen- uitwisselen), mindmap maken, tekst
voor een folder schrijven lettend op doelgroep.
Spelling
Groep 7 en 8:
- herhalen categorieën t/m tremawoord
- herhalen woordsoorten en leestekens
Rekenen
Groep 7: breuken, inhoudsmaten, cijferend vermenigvuldigen, lengtematen.
Groep 8: breuken, oppervlakte, getallen 10.000-100.000, inhoudsmaten.
toetsen
Andere info
Vanaf deze week elke week huiswerk, uiterlijk vrijdag inleveren. Dit keer op
donderdag vanwege studiedag 16-9.
Leerkrachtenbezetting
Doelen groepen 8B Annabel
Taal
Groep 8: denkgesprek voeren (denken –delen- uitwisselen), mindmap maken, tekst
voor een folder schrijven lettend op doelgroep.
Spelling
- herhalen categorieën t/m garagewoord
- herhalen woordsoorten en leestekens
Rekenen
breuken, oppervlakte, getallen 10.000-100.000, inhoudsmaten.
toetsen
Andere info
Vanaf deze week krijgen de leerlingen elke vrijdag huiswerk mee naar huis (de
week erop, uiterlijk vrijdag, weer inleveren).
Deze week op donderdag inleveren i.v.m. de studiedag 16-9.
Leerkrachtenbezetting

Duurzame doedag
Op zaterdag 22 oktober organiseren gemeente Langedijk en Millenniumgemeente Langedijk samen
een Duurzame Doe Dag.
Het event vindt plaats in museum BroekerVeiling van 13.00 tot 18.00 uur en is gratis toegankelijk
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Dat doen we omdat in 2015 alle landen in de Verenigde Naties 17 doelen hebben gekozen om de
wereld duurzamer te maken in de periode 2016-2030. Dus ook Nederland en de gemeente Langedijk.
Millennium gemeente Langedijk heeft vier doelen omarmt om aan een duurzame wereld te helpen
bouwen:
•
Geen honger, inzet van duurzame landbouw (global goal 2);
•
Schoon drinkwater en sanitair voor iedereen (global goal 6);
•
Toegang tot betaalbare en duurzame energie (global goal 7);
•
Duurzame consumptie en productie (global goal 12).
Met Duurzame Doe Dag willen we kinderen en hun ouders op een leuke en leerzame wijze
laten zien wat je met duurzame middelen kunt bereiken.
Zij kunnen die middag op een leuke en ontspannen manier kennisnemen van de nieuwe wereldwijde
doelstellingen voor duurzaamheid en de plannen van de gemeente voor een CO2-neutrale
gemeenschap.
Er is van alles te doen. Er zijn infostands met voorbeelden van duurzame innovaties en kraampjes
met lokale producten. Er kan gestreden worden voor de duurzaamheidsbokaal. Leerlingen uit
Langedijk kunnen van afval een kunstwerk maken. Voor de jongere kinderen is er een speciaal
programma waar ze gratis aan kunnen deelnemen. We informeren over gezonde voeding, goed eten
voor kinderen en vleesloze recepten. We laten zien wat je met lege verpakkingen kunt doen. Via een
prijsvraag, waarvan de antwoorden die middag in het museum zijn te vinden, kun je een leuke prijs
winnen. Uiteraard laten we ook de wereldwijde doelstellingen voor duurzaamheid zien die wij als
Millenniumgemeente hebben omarmd en hoe we daar invulling aan geven.
De gemeente Langedijk gaat ervoor dat Langedijk in 2035 CO2 neutraal is en laat zien hoe ze dat
willen bereiken.
We hopen dat veel inwoners zich hierdoor laten inspireren en zich actief willen inzetten om mee te
helpen deze doelen te realiseren. Kinderen zijn onze toekomst en wie kan beter met de toekomstige
doelen omgaan als de kinderen van jongs af worden betrokken en door school en ouders worden
gestimuleerd.
Millennium Gemeente Langedijk nodigt de kinderen en hun ouders graag uit om op 22 oktober
Duurzame Doe Dag te bezoeken.
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