Nieuwsbrief no. 3 vrijdag 15 - 09 – 2017
SAMEN VOORUIT >>>

Agenda komende periode
•
•
•
•
•
•
•

ma 18 t/m do 21 september frisse startbijeenkomsten (zie planning in
deze nieuwsbrief
vrijdag 22 september studiedag
25 september koffie Inloop 8.30 – 9.15 uur(onderwerp continurooster –
inloopweken)
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

Ouderbijdrage – Langedijker pas
De gemeente Langedijk heeft een scholierenregeling. Via deze regeling wordt, voor kinderen
uit gezinnen waarvan de ouders een laag inkomen hebben, een vergoeding verstrekt voor de
activiteiten die de school organiseert. De kosten van deze activiteiten worden veelal middels
de ouderbijdrage bij de ouders in rekening gebracht. De scholierenvergoeding is uitdrukkelijk
bedoeld voor de leuke activiteiten zoals schoolkamp en excursies. De regeling is gekoppeld
aan de LangedijkerPas. Ouders die in het bezit zijn van deze pas komen voor een vergoeding
van maximaal €50,00 in aanmerking. Heeft u zo’n pas en wilt u van deze regeling gebruik
maken wordt u verzocht om contact met Frans op te nemen. School zorgt er vervolgens voor
dat de ouderbijdrage uit deze regeling door Haltewerk betaald wordt.

Melk op school
Vandaag is het minimale aantal van 10 gebruikers van schoolmelk behaald.
Hiermee worden wij als school aangemaakt als schoolmelkgebruiker. Totdat
u zich voortaan via de site van schoolmelk kunt aan en afmelden van melk
kunt u aanmeldingsformulieren in blijven leveren bij Frans. De eerste levering
van schoolmelk staat gepland voor de week na de herfstvakantie.

Halt voorlichting in groepen 7 & 8
Donderdag 21 september bezoekt bureau Halt de groepen 7&8. Invloed van de groep en
jeugdcriminaliteit zijn de onderwerpen van gesprek bij deze voorlichting. Ook voor ouders is er
informatie beschikbaar over deze twee onderwerpen. U vindt deze via onderstaande links.
http://pausjohannesschool.nl/app/uploads/2013/01/Infoblad-ouders-Jeugdcriminaliteit.pdf
http://pausjohannesschool.nl/app/uploads/2013/01/Infoblad-ouders-Invloed-van-de-groep.pdf

Schoolgids 17-18
De schoolgids van dit schooljaar treft u als extra PDF bijlage bij de nieuwsbrief aan. U vindt deze
ook op onze site terug. http://pausjohannesschool.nl/app/uploads/2017/09/schoolgids-2017-2018.pdf Al een
aantal jaren geven we geen papieren versie meer aan u mee. Mocht u deze wel willen
ontvangen kunt u deze opvragen bij Frans.

Nieuwsbrief PJS no. 3 vrijdag 15 – 09 – 2017Pagina 1 van 6

Verslagje actie deelname juf Nicole Energy4all
Vorige week heb ik mij samen met 140 mensen ingezet voor de stichting
Energy4all. Een stichting die geld inzamelt om een medicijn te ontwikkelen
voor kinderen met de slopende energiestofwisselingsziekte. Het was mooi,
prachtig, droevig, gezellig, confronterend, relativerend, hartverwarmend, etc.
Confronterend omdat er bijvoorbeeld ouders meegingen die een half jaar
geleden hun tweede kindje aan deze slopende ziekte hebben verloren.
Prachtig omdat dit jaar het nieuwe medicijn getest gaat worden bij zieke
volwassenen. We gaan de goede kant op maar zijn er nog niet.
Hartverwarmend omdat de ouders van deze kinderen zoveel steun en kracht halen uit de belangeloze
inzet van zovele mensen.
Om een U een indruk te geven van deze geweldige ervaring deel ik graag de filmpjes met u die de drie
dagen zijn gemaakt.
Filmpje van dag 1: https://youtu.be/HqA55EyT29o
Filmpje van dag 2: https://youtu.be/_WUHanZ_qLY
Filmpje van dag 3: https://youtu.be/3StrWOFAEM8
Ongelooflijk bedankt, ook namens ouders en kinderen, voor de bijdrage in de vorm van de lege flessen
en interesse die u tot nu toe hebt getoond.
U kunt nog steeds doneren via de pifworld pagina of bij mij in een envelop. Of als u iets voor een goed
doel wil organiseren, helpen we graag😊.
Nicole

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
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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.

Vrijdag Fruitdag
Ondanks dat we het continurooster hebben ingevoerd geldt voor de pauzehap van vrijdag
nog steeds dat vrijdag een fruitdag is. Fijn als u hieraan wilt blijven meewerken.

Koffie inloop momenten
Dit jaar zijn er weer 5 koffie inloop momenten gepland. Maandag 25
september, vrijdag 3 november, woensdag 24 januari, donderdag 19
april en dinsdag 19 juni
Bij de start van de school bent u van harte welkom om met de
schoolleiding in gesprek te gaan over diverse onderwerpen. Dit jaar
vindt de eerste inloop plaats op maandag 25 september van 8.30 tot
uiterlijk 9.15 uur. Het thema van de eerste is de ervaringen met het
continurooster en de inloopweken die we gepland hebben. U hoeft
zich hiervoor niet aan te melden. Afhankelijk van het aantal ouders dat
hierbij aanwezig is vindt dit plaats in meester Ceeszaal of in de koffiekamer.

Nieuwsbrief PJS no. 3 vrijdag 15 – 09 – 2017Pagina 3 van 6

Doelen groepen 1-2
Taal
Letter van de week = b
Luisteren; herkennen en onthouden van geluiden en wat is je lievelingsboek
Rekenen
vormen; vierkanten en rechthoeken
schrijven
ontspannen houding creëren voor bij het voorbereidend schrijven
Andere info
1-2a frisse start donderdag 21 september 16.45 – 17.15 uur
1-2b frisse start maandag 18 september 16.45 – 17.15 uur
1-2c frisse start donderdag 21 september 16.00 – 16.30 uur
Leerkrachtenbezetting

Doelen groepen 3a Sara en Marloes en 3b Eelkje
Taal
We leren:
De structureerwoorden: “aan” en “pen”
De bijbehorende letters: “aa” en “p”
Zie ook
http://pausjohannesschool.nl/app/uploads/2013/01/Kern-1nieuwsbrief-2.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
toetsen
Andere info

We leren verschillende schrijfpatronen schrijven
X
3A Sara Marloes do 21 september 15.30- 16.00 uur
3B Eellke woensdag 20 september 16:45uur frisse start

Leerkrachtenbezetting
Doelen groepen 4a Yvonne Rachel
Taal
Woorden bedenken die je kunt uitbeelden, de woorden van de week oefenen,
spelregels bedenken die goed bij een spel passen en die anderen meteen
begrijpen, leren hoe je iets presenteert aan elkaar
Spelling
Leren schrijven van het luchtwoord, leren schrijven van au/ou woorden
Rekenen

Optellen en aftrekken over de 10, optellen en aftrekken tot 20 met geld, optellen
en aftrekken in tabellen, hoeveelheden tot 20 vergelijken

toetsen
Andere info
Frisse start donderdag 21 september 15.30 – 16.00 uur
Leerkrachtenbezetting
Doelen groep 4B Eelkje
Taal

We leren:
De woorden van de week consolideren
Spelregels maken die: goed bij een spel passen en die anderen meteen
begrijpen
Presenteren aan elkaar
Spelling
We leren:
Het ‘luchtwoord’ schrijven
Schrijven van au/ou woorden
We herhalen de categorieën : ‘hakwoord’ en ‘zingwoord’.
Rekenen
We leren:
Aanvullen en gebruikmaken van dubbelen
De opteltabel en de aftrektabel
optellen en aftrekken met overschrijding van de 10
toetsen
Spelling blok 1
Andere info
Woensdag 20 september 16:45uur frisse start
Leerkrachtenbezetting
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Doelen groep 5A Harry Stephanie Nicole
Taal

Spelling

Rekenen

-

Leren hoe je een informatief antwoord schrijft.
Zelf vragen en antwoorden maken/schrijven.
Hierbij hoofdstuktitels bedenken.
Eer-oor-eur-woord
Aai-ooi-oei-woord
Eeuw-ieuw-woord
Langermaak-woord
Werkwoord in de zin herkennen
Tafels 1 t/m 5 herhalen
Nieuw: de tafel van 6
Aftreksommen tot 100 (over het 10-tal, bijv. 61-23)
Geld tellen (munten en briefjes)
Vergelijken van lengtes: meter en centimeters (bijv. Hoe lang ben jij?)
Het verdubbelen en halveren van getallen tot 500

toetsen
Andere info
Frisse start dinsdag 19 september 16.00 – 16.30 uur
Leerkrachtenbezetting
Doelen groep 5B Emma Joke
Taal
Een denk gesprek voeren – leren wat een informatief antwoord is en hoe je dat
schrijft - goede vragen voor een informatieboekje bedenken – nuttige antwoorden
op die vragen schrijven
Spelling
Herhaling : voorvoegsel en achtervoegsel , verkleinwoorden, vraagteken
Rekenen
Herhaling : vormen, keersommen met plaatjes vormen, minsommen tot 100 tafel van
6 - geld tellen – lengtes schatten: meters en centimeters – dubbelen en door de helft
van getallen tot 300
toetsen
spellingstoets
Andere info
Woensdag 20 september 16.00 – 16.30 uur frisse start
Leerkrachtenbezetting
Doelen groepen 6A Hester Simone
Taal
Thema: Spijsvertering. Achter de betekenis van een woord komen, leren hoe je een
woord kunt ordenen, leren om een denkgesprek te voeren waarbij je aandacht
hebt voor nadenken-mening geven-luisteren-reageren, leren hoe je een recept
schrijft.
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
Getallen tot 2000 plaatsen op de getallenlijn, getallen aanvullen tot 2000 en
optellen met grote getallen.
toetsen
Andere info
Maandag 18 september 16.00 uur Frisse start!
Leerkrachtenbezetting
Doelen groepen 6B Brigitte Anna
Taal
Achter de betekenis van een woord komen, leren hoe je een woord kunt ordenen,
leren om een denkgesprek te voeren waarbij je aandacht hebt voor nadenkenmening geven-luisteren-reageren, leren hoe je een recept schrijft.
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
Getallen tot 2000 plaatsen op de getallenlijn, getallen aanvullen tot 2000 en
optellen met grote getallen.
toetsen
Andere info
Donderdag 21 september 16.00 uur Frisse start!
Leerkrachtenbezetting
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Doelen groepen 7A Merel
Taal
Thema: Strips
Een stripverhaal bedenken, schrijven en tekenen. Elkaar tips en tops geven.
Spelling
Herhalen van de garagewoorden, tremawoorden, lollywoorden,
hulpwerkwoorden, voltooid deelwoorden en werkwoorden. Dictee.
Rekenen
Breuken gelijknamig maken, breuken herleiden, rekenen met breuken en cijferend
vermenigvuldigen.
toetsen
Donderdag 21-9: Dictee
Andere info
Maandag 18-9: 16:00 Frisse start
Leerkrachtenbezetting
Doelen groep 7b Caroline Marije
Taal
Kinderen bedenken en schrijven een scenario voor een stripverhaal, leren elkaar
feedback te geven, maken een stripverhaal. We maken van alle verhalen een
stripalbum.
Spelling
Herhalen van moeilijke categorieën, klankgroepenwoorden schrijven met de
verkorte klankgroepenkaart, gidsrijtje herhalen, herhalen woordsoorten en
leestekens
Rekenen
Breuken gelijknamig maken, breuken herleiden, rekenen met breuken en cijferend
vermenigvuldigen.
toetsen
Donderdag : spellingstoets
Andere info
Maandag: Frisse Start 16.45 – 17.15 uur
Donderdag: Bureau Halt op bezoek
Leerkrachtenbezetting
Doelen groep 8 Annabel
Taal
Denkgesprek voeren (denken-delen-uitwisselen), mindmap maken, tekst voor een
folder schrijven lettend op de doelgroep.
Spelling
Herhaling van categorieën, woordsoorten en leestekens.
Rekenen
Breuken, oppervlakte, getallen 10.000-100.000, inhoudsmaten.
toetsen
Donderdag spelling
Andere info
Donderdag bureau Halt in de klas.
Frisse start donderdag 21 september 16.45 – 17.15 uur
Leerkrachtenbezetting
Maandag en dinsdag Marije
Doelen groepen 8b Caroline Marije
Taal
Kinderen maken een tekst voor een folder, leren elkaar feedback geven, oefenen
met het houden van een verkooppraatje om hun vakantie aan te prijzen.
Spelling
Herhalen van de stam in de tegenwoordige tijd en de gebiedende wijs, oefenen
van de tot nu toe aangeboden woordsoorten en leestekens,
Rekenen
Breuken, oppervlakte, getallen 10.000-100.000, inhoudsmaten.
toetsen
Donderdag: spellingstoets
Andere info
Maandag: Frisse start
Donderdag: Bureau Halt op bezoek
Vrijdag: studiedag
Leerkrachtenbezetting
-
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