Nieuwsbrief no. 2 vrijdag 08 - 09 – 2017
Agenda komende periode
•
•
•
•
•
•
•

wo 13 september bijeenkomst werkgroep ouderbetrokkenheid 19.30 uur
ma 18 t/m do 21 september frisse startbijeenkomsten (zie planning in
deze nieuwsbrief
vrijdag 22 september studiedag
ma 25 t/m vr 29 september startgesprekken
do 5 oktober start Kinderboekenweek
ma 16 t/m vr 20 oktober inloop herfst
23 oktober t/m 27 oktober herfstvakantie

Schooltijden
We zijn afgelopen week begonnen met een inloop. Hierdoor lijkt het dat de school dezelfde
starttijden had als vorige jaren. Dit is echter niet zo! Met ingang van maandag starten alle
lessen om 8.30 uur. We verwachten alle kinderen tijdig in de groepen en of de gymzaal! We
gaan er van uit dat de kinderen vanaf groep 4 zelfstandig naar binnen komen. De week voor
de herfstvakantie kunt u allen de kinderen weer tot in de klas wegbrengen.

Eten op school
Na eerder te hebben aangegeven dat vanwege ernstige pinda
allergieën
een
aantal
producten niet zijn toegestaan
krijgen we toch nog vragen. Fijn
dat u allen zo goed meedenkt
en meewerkt in het uitvoeren
van deze regel.
Wat niet kan is pindakaas en geen enkele hazelnoot/chocopasta.
Daarnaast producten waar pinda’s in verwerkt zijn: mueslibollen, muesli repen.

Teamnieuws
In de laatste week van de vakantie is juf Yvonne twee
weken voor de uitgerekende datum bevallen van haar
zoontje Dani. Ze is nu heerlijk aan het genieten van haar
verlof dat tot aan de kerstvakantie zal duren.
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De frisse start (voorheen informatieavond)
In de derde week van het schooljaar wordt gestart met een bijeenkomst waarbij zowel de
ouders als de kinderen van de klas aanwezig zijn. Voor iedere groep geldt een afzonderlijk
moment dat afhankelijk van het leerjaar, van 16.00 – 16.30/17.15 uur zal duren. 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 informatieavonden werd gedeeld zal nu tijdens de frisse start bijeenkomst
worden uitgereikt in de vorm van een informatiekaart.
Het rooster voor deze dagen is als volgt:
maandag 18 september:
16.00 – 16.30 uur
Groep 6a van juf Hester en juf Simone
Groep 7a van juf Merel
16.45 - 17.15 uur
Groep 1-2b van juf Ina
Groep 7-8b van juf Caroline en juf Marije
dinsdag 19 september:
16.00 – 16.30 uur
Groep 5a van meester Harry, Juf Stephanie en juf Nicole
woensdag 20 september:
16.00 – 16.30 uur
Groep 5b van juf Joke en juf Emma
16.45 - 17.15 uur
Groep 3-4b van juf Eelkje
Groep 4a van juf Rachel en juf Yvonne
donderdag 21 september:
15.30 – 16.00 uur
groep 3a van juf Sara en juf Marloes
16.00 – 16.30 uur
Groep 1-2c van juf Karin, juf Yvonne, juf Yvonne
Groep 6b van juf Brigitte en juf Anna
16.45 - 17.15 uur
Groep 8a van juf Annabel
Groep 1-2a van juf Mirja en juf Aranka

Kennismakingsgesprekken
In de week van 25 t/m 29 september worden startgesprekken gehouden. 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.
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 het anders gaat?
Voorafgaand aan dit gesprek ontvangt u een papier waarmee u voorbereid het gesprek in
gaat.
Net zoals vorig jaar worden deze gesprekken aansluitend aan
school gepland tussen 14.45 uur en 16.30 uur. Vanaf volgende
week is het mogelijk om via digiDuif in te plannen voor deze
gesprekken. We begrijpen dat u hiervoor mogelijk wat met uw
werkgever zult moeten regelen.
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Gymrooster – gymregels
In verband met de veiligheid en hygiene van de gymlessen gelden de volgende regels vanaf
groep 3:
Kleding:
• T-shirt met korte mouwen en een korte broek, of een turnpakje.
• Geen truien, lange mouwen of lange pijpen.
• Groep 7 en 8 mogen eventueel een lange broek of legging dragen i.v.m. lichamelijke
ontwikkeling
- niemand draagt een hemd onder gymkleding. Veel te warm en niet
hygiënisch.
- niemand draagt kleding die de rest van de dag in de klas gedragen wordt!
Bij vergeten gymkleding zijn er 3 mogelijkheden:
1. je leent kleding van iemand uit andere groep (broertje/ zusje/ vriendje)
2. je zoekt naar gymkleding in de kast in het kamertje van de gymzaal
3. je gymt in je ondergoed
Alle sieraden, armbandjes e.d. af doen. Oorknopjes mogen wel.
Lang haar in staartje of vlecht.
In het gymrooster is naar aanleiding van deze week nog een kleine aanpassing gedaan.
Deze wijziging heeft geen gevolgen voor de dag waarop uw kind gymles krijgt maar op het
moment van de dag waarop.

MAANDAG
8.30 - 9.15
9.15 – 10.00
10.15 – 11.00
11.00 – 11.45

GROEP
7a
6b

GROEPSLEERKRACHT
Merel
Brigitte

GYMLEERKRACHT
-

6a
5a

Hester
Harry

-

DINSDAG
12.30 – 13.15
13.15 - 14.00

3-4b
3a

Eelkje
Sara

-

WOENSDAG
8.30 - 9.15
9.15 – 10.00
10.00 – 10.45

5a
5b
7-8b

Stephanie
Joke / Emma
Caroline

Yolanda
Yolanda
Yolanda

11.00– 11.45
PAUZE 10.45 –11.00

8a
Yolanda

Annabel

-

7a
6a

Merel
Simone

Tjerk
Tjerk

6b
4a

Anna
Rachel

Tjerk
Tjerk

7-8b
8a

Marije
Annabel

Joost
Joost

5b
4a

Joke/ Emma
Rachel

Joost
Joost

3a
3-4b

Sara
Eelkje

Joost
Joost

DONDERDAG
8.30 - 9.15
9.15 – 10.00
PAUZE
10.15 - 11.00
11.00 – 11.45
VRIJDAG
8.30 - 9.15
9.15 – 10.00
PAUZE
10.15 - 11.00
11.00 – 11.45
PAUZE
12.30 – 13.15
13.15 - 14.00
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Doelen groepen 1-2
Ook de komende week zal in het teken staan van kennismaking.
Doelen groepen 3 B Eelkje
3ASara en Marloes
VLL
We leren:
- het structureerwoorden: ‘roos’,’vis’ en ‘sok’
- de bijbehorende letters ‘oo’, ‘v’ en ‘s’
Zie ook
http://pausjohannesschool.nl/app/uploads/2013/01/Kern-1-nieuwsbrief2.pdf
Rekenen
We leren:
- hardop tellen tot 10
- plaats weten op de getallenlijn tot 6
- getallen op dobbelsteen herkennen tot 6
- tellen tot €8 met munten van €1 en €2
- splitsen tot en met 10
Schrijven

We leren de cijfers 6 tot en met 10 schrijven.

toetsen
Bijzonderheden Leerkrachtenbezetting

3B: Woensdag is juf Hilde in de groep i.p.v. juf Eelkje

Doelen groepen 4B Eelkje
Taal
We leren:
- De betekenis van de woorden rond het thema start
- Hoe we achter de betekenis van woorden kunnen komen
- Een denkgesprek te voeren
- Om met losse letters zo veel mogelijk woorden te maken
- Opdrachten voor een spel te maken
- Woorden te bedenken die je kunt uitbeelden, beschrijven of
tekenen
Spelling
We leren:
- Het ‘zingwoord’
- Het schrijven van ei/ij woorden
We herhalen de categorie: ‘hakwoord’.
Rekenen
We leren:
- de getallenrij tot 20 met vijfstructuur
- Analogiesommen tot en met 20
- Relatie leggen tussen kralenketting en getallenlijn
- Geldbedragen: omzetten in munten, ordenen, eerlijk verdelen en
samenstellen met munten
toetsen
Andere info
Leerkrachtenbezetting
Woensdag is juf Hilde in de groep i.p.v. juf Eelkje

Doelen groepen 4a Yvonne Rachel
Taal
De betekenis leren van nog meer woorden rondom het thema Start, leren
met losse letters zoveel mogelijk woorden te maken, leren een
denkgesprek te voeren, woorden bedenken die je kunt uitbeelden
Spelling
Leren schrijven van het zingwoord, leren schrijven van ei/ij woorden
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Rekenen

Aftreksommen met de 20-ketting en de getallenlijn, aftrekken met
stipsommen tot 20, klokkijken met hele en halve uren, geldrekenen met
munten tot 20 cent, optelsommen met 5 en 10, stipsommen tot 20

toetsen
Andere info
Leerkrachtenbezetting
Doelen groepen 5A Harry Stephanie Nicole
Taal
De kinderen leren hoe ze belangrijke informatie bij elkaar zoeken, hoe ze
informatie in de goede volgorde opschrijven, de betekenis van woorden,
hoe ze de clou vinden in moppen, hoe ze een denkgesprek moeten
voeren.
Spelling
De kinderen herhalen de eer-oor-eur-woorden, de aai-ooi-oei-woorden,
de eeuw-ieuw-woorden, de werkwoorden en de langermaakwoorden.
Rekenen
De kinderen leren aftrekken onder de 100 met behulp van springen op de
getallenlijn, ze oefenen geld rekenen met aftrekken, ze onderzoeken
vormen als vierkant, driehoek, ruit, zeshoek en rechthoek.
toetsen
Andere info
Leerkrachtenbezetting

Doelen groep 5B juf Emma, juf Joke
Taal
Verslag van een dag schrijven – woordenschat rond ziekenhuis uitbreiden –
de clou van een mop of cartoon vinden – leren een denkgesprek te
voeren.
Spelling

Herhaling van : -eer –oor –eur woorden / aai – oei –ooi woorden / eeuw –
ieuw woorden + werkwoorden + langer-maak-woorden

Rekenen

Tafels tot 10 – keersom bij een plaatje – term “verschil” – aftreksommen tot
100 – vormen: vierkant, driehoek, ruit, rechthoek en zeshoek kunnen
herkennen – grootte van vormen vergelijken met hokjes

toetsen
Andere info

geen
lege schoenen dozen gevraagd voor project ziekenhuis

Leerkrachtenbezetting
Doelen groepen 6A Hester - Simone
Taal
Thema: Amsterdam
Achter de betekenis van een woord komen, je leert wat een dialect is,
luisteren naar een verhaal, hoe schrijf je een slot bij een verhaal.
Spelling
Herhalen van hakwoord, zingwoord, luchtwoord, werkwoorden en
plankwoorden
Rekenen
Herhalen HTE-schema, verhaaltjessommen, eerste kennismaking met
breuken.
toetsen
Andere info
Van 11 t/m 29 september hebben we in de klas het thema “het menselijk
lichaam”.
Leerkrachtenbezetting
Doelen groepen 6B Brigitte - Anna
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Taal

Spelling
Rekenen
toetsen
Andere info

Thema: Amsterdam
Achter de betekenis van een woord komen, je leert wat een dialect is,
luisteren naar een verhaal, hoe schrijf je een slot bij een verhaal.
Herhalen van hakwoord, zingwoord, luchtwoord, werkwoorden en
plankwoorden
Herhalen HTE-schema, verhaaltjessommen, eerste kennismaking met
breuken.
Van 11 t/m 29 september hebben we in de klas het thema “het menselijk
lichaam”.

Leerkrachtenbezetting
Doelen groepen 7A Merel
Taal
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 kilowoorden, taxiwoorden, tropisch-woorden, komma-s
woorden.
Rekenen
Cijferend aftrekken, vertrektijden berekenen en reistijden berekenen.
toetsen
Andere info
Leerkrachtenbezetting
Doelen groepen 7b
Taal
Nieuwe woorden rond het thema “Strips”, ontdekken dat strips op veel
manieren humoristisch kunnen zijn, leren een denkgesprek te voeren, een
tekst in een struikverhaal zetten.
Spelling
Herhalen van moeilijke categorieën, klankgroepenwoorden schrijven met
de verkorte klankgroepenkaart, gidsrijtje herhalen, herhalen woordsoorten
en leestekens
Rekenen
Geldbedragen optellen, rekenen met kg, grafieken aflezen, aftreksommen
tot 1000, benzinemeter aflezen, rekenen met tijdzones en rekenen met een
tijdstabel
toetsen
Andere info
Leerkrachtenbezetting
-

Doelen groepen 8b
Taal
Nieuwe woorden rond het thema “China”, leren wat spreuken zijn, een
denkgesprekvoeren met de nadruk op luisteren naar anderen, een
mindmap maken en informatie ordenen
Spelling
Herhalen van moeilijke categorieën, klankgroepenwoorden schrijven met
de verkorte klankgroepenkaart, tropischwoord, herhalen woordsoorten en
leestekens
Rekenen
Verhouding tussen omtrek en middellijn en middellijn van een bol
berekenen, afronden geldbedragen, rekenen met procenten, rekenen
met rekenmachine,
toetsen
Andere info
Leerkrachtenbezetting
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Doelen groepen 8A Annabel
Taal
Woordenschat rond het thema China, spreuken, denkgesprek voeren.
Spelling
Herhaling van categorieën, woordsoorten en leestekens.
Rekenen
Verhouding tussen middellijn en omtrek, cijferend vermenigvuldigen en
procenten.
toetsen
Andere info
Leerkrachtenbezetting
-
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