Nieuwsbrief no.

3

Vrijdag 16 september 2016

 Agenda komende schooljaar









Vanaf 19 september start (KOM) gesprekken
Maandag 26 september inloopochtend alle groepen 8.30 – 9.00 uur
3 oktober algemene ledenvergadering ouderraad 19.30 uur
3 oktober Bijeenkomst werkgroep ouderbetrokkenheid 20.00 uur
6 oktober MR vergadering
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 vorige week het voorbereidingsformulier voor de startgesprekken mee
naar
huis
gekregen.
Via
deze
link:
http://www.pausjohannesschool.nl/wpcontent/uploads/2013/01/Startgesprek-uitleg-en-voorbereidingsformulier.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.
 Frisse start
Mooi om te zien dat het zo druk was bij de frisse startbijeenkomsten in de klassen. De
teamleden zijn kijken met een positief gevoel terug op deze bijeenkomsten. We zijn
heel benieuwd naar uw ervaringen. Heeft u Tips of Tops wilt u deze dan, via de mail,
doorgeven aan de leerkrachten of aan frans.
 Schoolgids
De laatste hand wordt gelegd aan de schoolgids van dit schooljaar. Het streven is om
deze na instemming van MR uiterlijk voor 1 oktober aan u toe te sturen.
 Studiedag team vandaag
Vandaag hebben jullie kinderen allemaal vrij. Het team is gezamenlijk aan het werk
geweest. De collega’s hebben ruim de tijd gehad om met elkaar over hun groep, het
programma te spreken en te overleggen. Daarnaast zijn de diverse werkgroepen
verder aan het werk geweest rondom het ontwikkelthema waaraan zij zich hebben
verbonden.
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Uitwerken van ontwikkelplannen in groepen.
o ICT
 Gebruik en inzet van Chromebooks in de klassen.
 Welke stappen gaan we zetten, diverse acties uitgewerkt en
gedemonstreerd.
 Standaard voetnoot onder de mailadressen van leerkrachten zijn
aangemaakt.
o Pedagogisch handelen
 Een voorselectie voor een nieuwe methode ten aanzien van
sociaal emotionele ontwikkeling is bekeken. Planning om de
komen tot een invoering van een nieuwe methode met ingang
van volgend schooljaar is uitgewerkt.
o Ouderbetrokkenheid
 Evaluatie frisse start, KOM gesprekken (welke voor zowel de
ouders als de leerkrachten nieuw zijn) zijn gezamenlijk voorbereid
en besproken.
o Didactisch handelen
 Er is gewerkt aan de uitbreiding van afspraken welke in bouwen /
groepen gelden. (klassenmanagement)
o Taalmethode
 Hoe zijn de eerste weken gegaan? Zijn er onduidelijkheden? Wat
kunnen we van elkaar leren?
o Zorg
 Aanscherping van aandachtspunten. Collega’s hebben
eventuele hulpplannen met elkaar aangevuld en bijgesteld.

Ook het 50 jarig bestaan is met elkaar besproken. Activiteiten zijn verder uitgewerkt.
Kortom een hele productieve dag die met een gezellige borrel aan het eind van de
dag met elkaar is afgesloten.
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Weekplanning 19 t/m 22 september
Weekplanning groepen 1-2

Week van 19 september
Schrijfdans: “de Vulkaan” op
krijtbordjes
Een leerling vertelt iets over
zijn/haar lievelingsdier

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

Voorbereidend rekenen;
Dieren sorteren
Kaartjes maken voor de
cijfermuur
Voorbereidend taal/lezen;
Letter van de week: n
Rijmen

Doelen groepen 3 A Eelkje & 3 B Sara (Nicole) Marloes
VLL
We leren het structureerwoord: en
We leren de bijbehorende letter: e.
We lezen woordrijtjes en zinnen
We herhalen de geleerde woorden ik, maan, roos, vis, sok, aan, pen en de
bijbehorende letters.
Zie ook
http://www.pausjohannesschool.nl/wp-content/uploads/2013/01/Kern-1nieuwsbrief.pdf
Rekenen
Munten van €1 en €2 herkennen en inwisselen
Bedragen tot €10 betalen met munten van €1 en €2
Getallen splitsen
Schrijven

Aanleren van de schrijfletter: e
We herhalen de schrijfletters: p, aa.
We leren om leesletters om te zetten in schrijfletters
We herhalen het schrijven van de cijfers 0,1,2.
Toetsen
We sluiten kern 1 af, de blauwe mapjes mogen worden ingeleverd.
Leerkrachtenbezetting
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Doelen groepen 4A Rachel Simone
Taal
Woordenschat, taalverkenning, herhalen blok 1
Spelling
Herhalen blok 1: hakwoord, zangwoord, luchtwoord
Rekenen

Blokken bouwen, blokken tellen, hoogte van toren met een plattegrond;
Sommen maken bij rekenverhalen, aftreksommen tot 20 met hulpsommen
tot 10; De maandkalender, indeling van tijd op een dag; Stipsommen tot
20.
Toetsen
Taaltoets op maandag
Andere info
Startgesprekken: maandag en dinsdag juf Caroline, woensdag en
donderdag juf Hester
Leerkrachtenbezetting
-

Doelen groepen 4B Rachel Simone
Taal
Toets en de kinderen herhalen of verrijken hun kennis; Groeples domino
Spelling
de kinderen herhalen of verrijken hun kennis
Rekenen

Blokken bouwen, blokken tellen, hoogte van toren met een plattegrond;
Sommen maken bij rekenverhalen, aftreksommen tot 20 met hulpsommen
tot 10; De maandkalender, indeling van tijd op een dag; Stipsommen tot
20.
Toetsen
Geen.
Andere info
Startgesprekken
Leerkrachtenbezetting
Doelen groepen 5A Harry Stephanie
Taal
Leren hoe je omgaat met feedback die je op een geschreven tekst krijgt,
gemaakte vragen en antwoorden verdelen in verschillende onderwerpen,
leren om een passende titel te bedenken, vergelijken van verschillende
antwoorden met elkaar.
Spelling
Herhaling van het hakwoord, het zingwoord, het luchtwoord en het
plankwoord, herhaling van de samenstelling en de hoofdletter, herhaling
van de ei en au plaat.
Rekenen
Lengtemeting met meters en centimeters, leren van de tafel van zes,
relatie tussen tafelsommen en oppervlakte, tegels in een patroon
herkennen, tellen van geld en vergelijken met prijzen.
Toetsen
Andere info
Leerkrachtenbezetting
Hilde is er maandag en dinsdag i.p.v. Harry
Doelen groepen 5B Emma Joke (Rachel)
Taal
Leren hoe je omgaat met feedback die je op een geschreven tekst krijgt,
gemaakte vragen en antwoorden verdelen in verschillende onderwerpen,
leren om een passende titel te bedenken, vergelijken van verschillende
antwoorden met elkaar.
Spelling
Herhaling van het hakwoord, het zingwoord, het luchtwoord en het
plankwoord, herhaling van de samenstelling en de hoofdletter, herhaling
van de ei en au plaat.
Rekenen
Lengtemeting met meters en centimeters, leren van de tafel van zes,
relatie tussen tafelsommen en oppervlakte, tegels in een patroon
herkennen, tellen van geld en vergelijken met prijzen.
Toetsen
Andere info
Leerkrachtenbezetting
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Doelen groepen 6A Brigitte Marije (Josine Lio)
Taal
Leren hoe een schrijver lezers nieuwsgierig maakt naar een verhaal, leren
tips en tops ontvangen, met feedback hun teksten verbeteren, ze oefenen
met het vertellen van een verhaal
Spelling
Herhalen van het luchtwoord, zingwoord, hakwoord, eer-oor-eur-woord, eiwoorden, verkleinwoorden, het grondwoord met –te/-ste , leestekens
Rekenen
Breuken via (ver)delen, rekenen met geld, de factor tien tot 10.000 (een
nul erachter), optellen en aftrekken tot 5000, rekenen met verhoudingen in
een recept, optellen en keersommen met driehoeken.
toetsen
Andere info
Leerkrachtenbezetting
Donderdagochtend: Juf Wineke werkt, Juf Marije studie
Vrijdag: Juf Brigitte werkt, Juf Marije afwezig

Doelen groepen 67B Merel
Taal
6: Presenteren verhaal en herhalen blok 1.
7: Stipalbum maken en herhalen blok 1.
Spelling
6: Hakwoord en zingwoord, luchtwoord, samenstelling en plankwoord.
7: Hakwoord, zingwoord, luchtwoord, plankwoord, eer-oor-eur-woord, aaiooi-oei-woord, eeuw-ieuw-woord, langermaakwoord, voorvoegsel,
klankgroepenwoord, verkleinwoord en achtervoegsel.
Rekenen
6: Gewichts- en lengtematen en toepassen van verhoudingen.
7: Cijferend vermenigvuldigen, breuken gelijknamig maken,
kommagetallen met 1 en 2 decimalen en kommagetallen als een breuk
schrijven.
Toetsen
Dinsdag 20-9 taaltoets.
Andere info
Leerkrachtenbezetting
Doelen groepen 78A Yvonne
Taal
Groep 7: senario voor een strip bedenken en schrijven, feedback leren
geven, strip maken, strip van elkaar lezen.
Groep 8: tekst voor een folder maken, feedback leren geven,
verkooppraatje oefenen, vakantie aanprijzen.
Spelling
Groep 7: herhalen categorieën t/m achtervoegsel.
Groep 8: herhalen categorieën t/m kilowoord.
Rekenen
Groep 7: breuken, grafieken, cijferend vermenigvuldigen, rekenen met
geld, breuken.
Groep 8: breuken, procenten, inhoudsmaten.
Toetsen
Andere info
Leerkrachtenbezetting
Maandag en dinsdag meester Harry
Doelen groepen 8B Annabel
Taal
Tekst voor een folder maken, feedback leren geven, verkooppraatje
oefenen, vakantie aanprijzen.
Spelling
Herhalen categorieën t/m kilowoord.
Rekenen
Breuken, procenten, inhoudsmaten.
Toetsen
Andere info
Leerkrachtenbezetting
Maandag en dinsdag juf Caroline
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