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Agenda komende periode
•
•
•
•
•
•

25 september koffie Inloop 8.30 – 9.15 uur(onderwerp continurooster –
inloopweken)
ma 25 t/m vr 29 september startgesprekken
do 5 oktober stakingsdag
vr 6 oktober start kinderboekenweek
ma 16 t/m vr 20 oktober inloop herfst
23 oktober t/m 27 oktober herfstvakantie

Korte nieuwsbrief
In verband met de studiedag van morgen een korte nieuwsbrief op donderdag met informatie
welke voor u echt belangrijk is voor de komende week. In verband met de studiedag ontbreekt
het doelenoverzicht voor de komende week.

Studiedag
Jullie kinderen zijn morgen vrij. Het team gaat samen aan de slag met de volgende
onderwerpen: Inhoudelijke jaarplanning. De ontwikkeling op de PJS is al een aantal jaren
zichtbaar. Ook dit jaar staan een aantal thema’s waaraan het hele team bezig is op de
agenda. Met een aantal onderwerpen wordt direct gestart, andere zijn uitgezet om in de loop
van het jaar aan bod te komen tijdens vergaderingen en studiemomenten.
- Samen lerende leerkrachten. Net als jullie kinderen leren de leerkrachten ook beter als
ze dat samen doen. Aan de hand van individuele leerdoelen gaan leerkrachten in
groepjes aan het leren.
- ICT: afstemming van de inzet van de 60 Ipads en 120 Chromebooks
- Meer & Hoogbegaafde leerlingen: Sommige leerlingen hebben meer uitdaging nodig
dan het extra aanbod in de methode. Hoe (h)erkennen we deze kinderen en wat is
voor hen een passend aanbod?
- Kiezen van een nieuwe methode voor sociaal emotionele ontwikkeling.
- Presenteren
- Ouderbetrokkenheid
- JO 3.0 Hoe ziet de leerling die onze school verlaat aan het eind van groep 8 eruit?
(JO 3.0) Welke bagage/competenties heeft JO 3.0 bij de overgang naar het
voortgezet onderwijs? Wat geven wij een kind dat op onze school zit aan bagage
mee in zijn of haar rugzak? Welke vaardigheden heeft (JO 3.0)? Wat kan (JO 3.0)? En
wie is (JO 3.0)?
Hoe realiseren we de vorig jaar vastgestelde kenmerken? Hoe krijgen we dit met ons
onderwijs voor elkaar? Wat betekent dit voor ons handelen? Hoe realiseren we deze
vaardigheden samen met het kind en de ouder, binnen en buiten de school?
Welke vaardigheden heeft JO3.0
Jo kan plannen
Jo kan verantwoordelijkheid nemen
Jo heeft een onderzoekende houding
Jo weet hoe je moet leren
Jo kan presenteren
Jo kan met feedback omgaan
Jo heeft sociale vaardigheden
Jo heeft vertrouwen in zichzelf

Wie is JO3.0
Jo heeft zelfvertrouwen
Jo kent normen en waarden
Jo is zelfstandig
Jo is creatief
Jo is sociaal vaardig
Jo is weerbaar
Jo is gemotiveerd
Jo is zichzelf
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Wat kan JO3.0
Jo kan alleen werken & samenwerken
Jo kan kritisch denken
Jo kan communiceren
Jo kan doorzetten
Jo kan zijn kennis toepassen
Jo kan doelen voor zichzelf stellen
Jo kan omgaan met ICT
Jo behaalt het niveau dat bij hem past
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Kennismakingsgesprekken voorbereidingsformulier
Volgende week vinden de kennismakingsgesprekken plaats. 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?
De kinderen hebben deze vandaag allemaal een voorbereidingsformulier meegekregen naar
huis. Heeft u dat niet ontvangen kunt u dit zelf uitprinten via onderstaande link
http://pausjohannesschool.nl/app/uploads/2013/01/17-18-Startgesprek-uitleg-en-voorbereidingsformulier.pdf

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 25 t/m
29 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. AH levert onze school voor
dinsdag t/m donderdag voor de groepen 5 t/m 8 pauzehappen voor deze groepen. Uw kind
hoeft deze drie dagen alleen de lunch mee naar school toe te nemen. Op maandag en
vrijdag moeten de kinderen zelf een gezond tussendoortje meenemen. AH heeft hun aanbod
aangepast waardoor er geen pinda houdende producten de school in komen.

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.

Nogmaals een dringend verzoek om ervoor te
zorgen dat uw kind op tijd op school is. De lessen
beginnen stipt om 9.30 uur.
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