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Vrijdag 23 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 19.45 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

Korte nieuwsbrief

Vanwege afwezigheid van Frans door rugklachten beperkt nieuws deze week.



Pauzehap groepen 5 t/m 8

Er valt heel veel te kiezen in het enorme voedingsaanbod. Om kinderen te leren gezonde
keuzes te maken heeft Ik eet het beter, in samenwerking met het Voedingscentrum,
verschillende interactieve lesprogramma’s ontwikkeld. Daarmee ontdekken en ervaren
kinderen op de basisschool wat gezonde producten doen voor hun lijf. Zo worden ze zich
bewust van wat ze dagelijks eten en drinken en leren op een speelse manier om te kiezen voor
gezond. Bij het hele lesprogramma ligt de nadruk op samen doen en samen beleven. Gezond
eten wordt vanzelf leuk en lekker! Week van de Pauzehap voor groep 5, 6, 7 en 8 van 26 t/m
30 september: in dagelijks 10 minuten leren de kinderen heel veel gezonde pauzehappen
kennen. En natuurlijk proeven ze allerlei lekkere tussendoortjes die bij het programma horen.
We gaan ervan uit dat er voor iedereen wat lekkers tussen zit dus de kinderen hoeven deze
dagen geen tussendoortjes mee naar school toe te brengen. Op maandag en vrijdag moeten
de kinderen zelf een gezond tussendoortje meenemen, fruit of groente.



Vrijdag fruitdag
In vele klassen wordt er nog aan gedacht
maar niet door iedereen. Vrijdag is Fruitdag op
de PJS. Geen koekjes voor tussendoor maar
een lekker stukje fruit of groente. Wij zijn
benieuwd in welke groep alle kinderen op
vrijdag hieraan denken.
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50 jarig bestaan nog aanvullend hulp gezocht.

Voor de maandag in de feestweek zijn we nog op zoek naar 12 ouders / opa’s /
oma’s die ’s middags kleine groepjes kinderen willen begeleiden bij de
vossenjacht in de wijk. U kunt zich aanmelden bij e.roorda@atriumscholen.nl
Ook zoeken we een ouder die een bestelbus en of aanhanger
heeften voor ons op op dinsdagavond 11 oktober in Egmond een
springkussen kan halen (met hulp van een tweede en of derde
ouder) en deze op woensdag weer terug kan brengen naar
Egmond.
U
kunt
uw
hulp
aangeven
aan
Frans.
f.vdgevel@atriumscholen.nl



Inloopochtend

Maandag aanstaande is de eerste inloopochtend van dit jaar. Waar zijn de klassen mee
bezig? Even in de schriftjes kijken? U bent van harte welkom. De deuren van alle klassen staan
voor u open van 8.30 tot 9.00 uur.

Weekplanning 24 t/m 29 september
Weekplanning groepen 1-2

Week van 26 september
Schrijfdans: “de Vulkaan” op
papier
Een leerling vertelt iets over
zijn/haar lievelingsdier

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

Voorbereidend rekenen;
Wat teken ik op de rug ?
Voorbereidend taal/lezen;
Letter van de week: n
Raadseltjes

Weekplanning groepen 1-2
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Doelen groepen 3 A Eelkje en 3B Sara (Nicole) Marloes
VLL
We leren de structureerwoorden: teen en een
We leren de bijbehorende letters: t en ee
We gaan klanken uitluisteren,
We synthesewoorden maken en lezen
We gaan herhaald wisselrijtjes lezen
We herhalen de woorden en letters van kern 1
Zie ook
http://www.pausjohannesschool.nl/wp-content/uploads/2013/01/Kern-1nieuwsbrief.pdf
Rekenen
We oefenen met de getallenrij tot 10
We oefenen met het splitsen van aantallen tot 10

Schrijven

We maken een eerste aanzet tot volumemeting en lentemeting
We gaan ruimtelijke begrippen gebruiken naar aanleiding van
blokkenbouwsels.
Het schrijven van de letters t en ee
Herhalen van de schrijfletter schrijfletters van kern 1

toetsen
Leerkrachtenbezetting

Doelen groepen 4A Hester Caroline
Taal
Herhalingsweek eerste blok. Werken aan woordenschat.
Spelling
Oefenen met het plankwoord (daar mag geen ‘g’ tussen).
Rekenen
De telrij tot 100 verkennen; Rekenen met geld met munten, optelsommen
met tientallen met hulpsommen tot 10; handig tellen tot 100;
Toetsen
Geen.
Andere info
Leerkrachtenbezetting
Geen wijzigingen

Doelen groepen 4B Rachel Simone
Taal
De kinderen herhalen of verrijken hun kennis.
Spelling
Leren schrijven van het plankwoord.
Rekenen
De telrij tot 100 verkennen; Rekenen met geld met munten, optelsommen
met tientallen met hulpsommen tot 10; handig tellen tot 100;
Toetsen
Geen.
Andere info
Startgesprekken
Leerkrachtenbezetting
Doelen groepen 5A Harry Stephanie
Taal
Remediëren, herhalen, verrijken na de toets.
Spelling
Herhalen van eer- oor- eur-woord. Herhalen van het aai-ooi-oei-woord. En
herhalen van het eeuw-ieuw-woord.
Rekenen
Introductie van de tafels 8 en 9. De omkering van vermenigvuldigen.
Verband tussen vermenigvuldigen en delen. Rekenen met sprongen.
toetsen
Andere info
Leerkrachtenbezetting
Hilde op woensdag.
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Doelen groepen 5B Emma Joke (Rachel)
Taal
Remediëren, herhalen, verrijken na de toets.
Spelling
Herhalen van eer- oor- eur-woord. Herhalen van het aai-ooi-oei-woord. En
herhalen van het eeuw-ieuw-woord.
Rekenen
Introductie van de tafels 8 en 9. De omkering van vermenigvuldigen.
Verband tussen vermenigvuldigen en delen. Rekenen met sprongen.
toetsen
Andere info
Leerkrachtenbezetting

Doelen groepen 67B Merel
Taal
6: Herhalen blok 1, nieuwe woorden leren rond het thema ‘Pronkstukken’
en verzamelingen ordenen.
7: Herhalen blok 1, nieuwe woorden leren rond het thema ‘Familie’ en
leren wat spreekwoorden en gezegdes zijn.
Spelling
6: Eer,-oor,-eur woord, aai-, ooi-, oei woord, eeuw-, ieuw woord, lidwoord
en zelfstandig naamwoord en langermaakwoord.
7: Herhalen t/m taxiwoord.
Rekenen
6: Cijferend optellen en aftrekken, splitsend delen en vermenigvuldigen
met samengestelde getallen.
7: Relatie kommagetallen en breuken in een meetcontext, oppervlakte
schatten in km² met schaal en afstanden berekenen met schaal.
toetsen
Maandag 26-9 topotoets.
Dinsdag 27-9 aardrijkskundetoets.
Andere info
Maandag 26-9 inloopochtend in de klas.
Woensdag 28-9 groep 7 krijgt Kinderpostzegels mee.
Leerkrachtenbezetting
Dinsdag 27-9 juf Caroline voor de klas.

Doelen groepen 78A Yvonne
Taal
Groep 7: strip afmaken, toets, herhalen blok 1.
Groep 8: folder afmaken, toets, herhalen blok 1.
Spelling
Groep 7: herhalen categorieën t/m taxiwoord.
Groep 8: herhalen categorieën t/m garagewoord.
Rekenen
Groep 7: metriekstelsel (maten omrekenen), oppervlakte schatten in km²
met schaal en afstanden berekenen met schaal.
Groep 8: grafieken aflezen, rekenen met schaal, breuken optellen en
aftrekken, gemiddelde berekenen en procenten.
toetsen
Dinsdag toets taal
Andere info
Woensdag start verkoop kinderpostzegels.
Leerkrachtenbezetting
Doelen groepen 8B Annabel
Taal
Reisfolder presenteren, toets, herhalen blok 1.
Spelling
Herhalen categorieën t/m garagewoord.
Rekenen
Grafieken aflezen, rekenen met schaal, breuken optellen en aftrekken,
gemiddelde berekenen en procenten.
toetsen
Dinsdag toets taal
Andere info
Leerkrachtenbezetting
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