Nieuwsbrief no.

5

Vrijdag 30 september 2016

 Agenda komende schooljaar












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
27 oktober voorlichtingsavond ouders schoolkeuze groep 8 & 7
3 november rapport 1 mee naar huis toe
Vanaf 7 november vervolggesprekken ouders leerlingen (facultatief)

Kinderboekenweek

Woensdag 5 oktober start de kinderboekenweek die dit jaar het
thema voor altijd jong heeft. Om in het thema te starten is willen we
de kinderen vragen verkleed als opa / oma naar school toe te
komen en een foto van opa en of oma mee te brengen.



KOM gesprekken

Het team heeft vanochtend, vooruitlopend op een evaluatie, kort hun ervaringen gedeeld
van de KOM gesprekken van de afgelopen twee weken.
 Leuk om de kinderen erbij te hebben
 Sommige kinderen vinden het best wel spannend om te praten
 Fijn om 15 minuten te hebben
 Enorme tijdsinvestering waardoor er even geen tijd meer over is voor andere taken en
werkzaamheden, maar zeker de moeite waard
 Wellicht dat we voor de kinderen vooraf andere vragen moeten maken
 Voor groepen 1-2 zijn deze gesprekken misschien te vroeg en nog veelal een herhaling
van de eindgesprekken van voor de vakantie.
 Fijn om de kinderen zo te leren kennen in de start van het jaar, dat helpt me enorm bij
mijn lesgeven
 Je weet nu als nieuwe leerkracht ook direct welke ouder(s) bij welk kind horen
We horen van ouders terug dat ze het jammer vinden dat op woensdag en vrijdag in sommige
groepen minder tijden beschikbaar waren. Wilt u uw ervaringen met ons delen dan bent u van
harte uitgenodigd om deze met ons te delen.
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Leerplicht

Geregeld krijgen wij verzoeken of het mogelijk is om de kinderen vanwege zwemlessen eerder
op school te kunnen komen halen. Hiervoor kunnen en mogen we wettelijk geen toestemming
geven. Doet u dit toch dan zijn wij verplicht dit te melden bij leerplicht.
Uitzonderingen die we maken hebben te maken met leerlingen die een topsportstatus hebben
of leerlingen die een specialistische soort begeleiding volgen. Ook medische consulten en
ortho zijn uiteraard geen enkel probleem als een afspraak buiten schooltijd niet mogelijk blijkt.



Logeernacht van donderdag 13 oktober
Wat ontzettend gezellig dat er zoveel kinderen
op school komen slapen! Wij hebben ook al
heel veel zin in een fantastisch
avondprogramma en de logeernacht,
De kinderen worden tussen 18.15 uur-18.30 uur
verwacht op school.

Wat moet je allemaal meenemen?
Luchtbed, liefst al opgeblazen of een
slaapmatje, een slaapzak en evt. een
hoofdkussen.
In een stevige grote plastic tas voorzien van naam en de juiste groep: pyjama of nachthemd,
tandpasta en tandenborstel, kam/haarborstel, knuffel.
Gevraagd: luchtbedpomp voorzien van naam en groep, graag donderdag meenemen.
Speciaal voor de ouders:
Wilt u het afscheid zo kort mogelijk houden. Het avondprogramma start om 19.00 uur. We
vragen jullie bereikbaar te zijn tot 23.30 uur!
Namens de feestcommissie, Annet Groot en Ina Ruiter.



Ontbijt

De hulp die ouders voor deze ochtend hebben toegezegd is nodig van 7.30 uur tot 10.15 uur.
U wordt verzocht naar de koffiekamer te komen.
Het PJS ontbijt vindt plaats aan een hele lange ontbijttafel in de gangen! De kinderen zullen
zelf hun bordje etc. op de tafel gaan zetten. Uw hulp is nodig bij:






het klaarzetten van tafels en stoelen in de gangen
het dekken van de tafels
het brood, beleg etc. verdelen
tijdens het ontbijt helpen met inschenken van drinken etc.
na het ontbijt opruimen van de ontbijtspullen en het terugzetten van de stoelen en
tafels in de juiste lokalen.

Natuurlijk is er na afloop nog even een lekker kopje koffie/thee.
Dank u wel voor uw hulp!

Nieuwsbrief 5 schooljaar 2016-2017

Pagina 2 van 7



50 jarig bestaan nog aanvullend hulp gezocht.

De oproep in de vorige nieuwsbrief waarbij we zoeken naar een ouder die een
bestelbus en of aanhanger heeft, heeft helaas nog geen reactie opgeleverd. In
overleg met degene waar we tegen een hele geringe betaling een springkussen
kunnen lenen om woensdag in de feestweek te gebruiken, is het ophalen al
mogelijk vanaf maandag aanstaande. We hopen dat we hiermee wel iemand kan helpen. U
kunt u hulp aanbieden bij Frans. f.vdgevel@atriumscholen.nl



Algemene ledenvergadering ouderraad

Komende maandag vindt om 19.45 uur de jaarvergadering van de ouderraad plaats. U heeft
hiervoor al eerder het jaarverslag ontvangen.



Internetprotocol

Omdat de leerlingen meer met computers gaan werken in de klassen is samen met de andere
Atriumscholen het internetprotocol opgesteld dat u hieronder kunt nalezen. De kinderen
hebben hiervoor inmiddels getekend.

Gebruiksregels Chromebook
 Je werkt altijd op je eigen Chromebook.
 Je loopt nóóit met een open Chromebook!
 Je houdt de Chromebook met twee handen vast.
 Je gebruikt je eigen koptelefoon.
 Je eet en drinkt niet bij het gebruik van je Chromebook.

Omgaan met internet
 We gebruiken Google als zoekmachine.
 Je bezoekt sites waarvan je weet dat dat dit oké is.
 Vertel het je groepsleerkracht meteen als je informatie tegenkomt waardoor je je niet
prettig voelt of waarvan je weet dat dat niet hoort.
 Als je anderen op bepaalde pagina’s ziet (waarvan je weet dat dat niet hoort), dan
meld je dat. Wij vinden dat géén klikken.
 Spreek van tevoren met je groepsleerkracht af wat je op internet wilt gaan doen.
 Geef nooit persoonlijke informatie door op internet, zoals namen, adressen en
telefoonnummers, wachtwoorden.
Bij onjuist gebruik van de Chromebooks en internet heeft dit gevolgen.
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Weekplanning 3 t/m 7 oktober

Week van 3 oktober

Thema: Sprookjes
Groepen 1-2

Alle groepen 1-2 werken met
het sprookjesproject van de
Kleuteruniversiteit, hierin staan
leuke en leerzame activiteiten
voor alle
ontwikkelingsgebieden.
De sprookjes Hans en Grietje,
Roodkapje en Sneeuwwitje
staan centraal.
Letter van de week: f

Doelen groepen 3 A Eelkje & 3 B Sara (Nicole) Marloes
VLL
We leren de structureerwoorden: neus en buik
We leren de bijbehorende letters: n en b
We lezen wisselrijtjes en zinnen
We herhalen de geleerde woorden en de bijbehorende letters.
Zie ook
Rekenen
We herhalen en remediëren de onderwerpen van blok 1
Schrijven

Aanleren van de schrijfletters: n, b
We herhalen de schrijfletters: t, ee, m, aa, n, e, p,
Schrijven van de woorden vis, eet, teen
We leren om leesletters om te zetten in schrijfletters

toetsen
Toets rekenen van blok 1
Leerkrachtenbezetting
Doelen groepen 4A Hester Caroline
Taal
De kinderen leren de betekenis van woorden rondom het thema
onderweg; Verschillende soorten straatnamen; Geluiden onderweg; De
kinderen leren uit welke informatie adressen bestaan;
Spelling
Leren schrijven van –eer, -oor, -eur woord en het leren verdelen van
klankgroepenwoord; leren bepalen van de laatste klank van een
klankgroep
Rekenen
Herhalen en verrijken van de lesstof.
Toetsen
Rekentoets blok1 op dinsdag 4 oktober 2016
Andere info
Geen.
Leerkrachtenbezetting
-
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Doelen groepen 4B Rachel Simone
Taal
De kinderen leren de betekenis van woorden rondom het thema
onderweg; Verschillende soorten straatnamen; Geluiden onderweg; De
kinderen leren uit welke informatie adressen bestaan;
Spelling
Leren schrijven van –eer, -oor, -eur woord en het leren verdelen van
klankgroepenwoord; leren bepalen van de laatste klank van een
klankgroep
Rekenen
Herhalen en verrijken van de lesstof.
Toetsen
Rekentoets blok1 op dinsdag 4 oktober 2016
Andere info
Geen.
Leerkrachtenbezetting
-

Doelen groepen 5A Harry Stephanie
Taal
Kinderen leren betekenis van woorden rondom thema ‘nacht’, kennen
gevoelswaarde van woorden in gedichten. Kinderen leren luisteren naar
klanken in poëzie. Kinderen leren geluiden herkennen en benoemen.
Kinderen leren hoe ze een verhaal afschrijven.
Spelling
Herhaling van het voorvoegsel, herhaling van het achtervoegsel, herhaling
van het verkleinwoord, herhaling van het vraagteken,
Rekenen
Optellen en aftrekken tot 100, omkering en symmetrie, leren omgaan met
verhoudingen.
toetsen
Rekentoets blok 1.
Spelling toets blok 1.
Begrijpend lezen toets blok 1.
Andere info
Leerkrachtenbezetting

Doelen groepen 5B Emma Joke (Rachel)
Taal
Kinderen leren betekenis van woorden rondom thema ‘nacht’, kennen
gevoelswaarde van woorden in gedichten. Kinderen leren luisteren naar
klanken in poëzie. Kinderen leren geluiden herkennen en benoemen.
Kinderen leren hoe ze een verhaal afschrijven.
Spelling
Herhaling van het voorvoegsel, herhaling van het achtervoegsel, herhaling
van het verkleinwoord, herhaling van het vraagteken,
Rekenen
Optellen en aftrekken tot 100, omkering en symmetrie, leren omgaan met
verhoudingen.
toetsen
Rekentoets blok 1.
Spelling toets blok 1.
Begrijpend lezen toets blok 1.
Andere info
Leerkrachtenbezetting
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Doelen groepen 6A Brigitte Marije (Josine Lio)
Taal
Extra oefenen met woordenschatwoorden passend bij het thema
Amsterdam, Extra oefenen met taal verkennen ui t het thema Amsterdam
*Start nieuw blok: Pronkstukken.
Leren hoe je de betekenis van een woord vindt, ordenen op verschillende
manieren, categorieën benoemen.
Spelling
Herhalen van voor- en achtervoegsels, eer-oor-eur-woord, ei-woorden,
verkleinwoorden, het grondwoord met –te/-ste , leestekens,
Rekenen
Toets, herhalen en remediëren van blok 1.
toetsen
Maandag 3-10: rekentoets
Woensdag 5 -10: topografie
Donderdag 6 -10: dictee
Vrijdag 7-10: geschiedenis
Andere info
Leerkrachtenbezetting
Donderdag: Juf Hilde werkt ipv Juf Marije

Doelen groepen 67B Merel
Taal
Groep 6: Leren overleggen, voorwerp beschrijven, nog meer nieuwe
woorden leren rond het thema ‘Pronkstukken’ en het belang van titels en
bijschriften.
Groep 7: Familie beschrijven, familietradities beschrijven, nog meer nieuwe
woorden leren rond het thema ‘Familie’ en herkomst van Nederlandse
achternamen verklaren.
Spelling
Groep 6: Voor- en achtervoegsel, verkleinwoord, vraagteken,
uitroepteken.
Groep 7: Herhalen categorieën t/m tremawoord.
Rekenen
Groep 6: Herhalen en remediëren blok 1.
Groep 7: Herhalen en remediëren blok 1.
toetsen
Woensdag 5-10 rekentoets.
Woensdag 5-10 begrijpend lezen toets.
Donderdag 6-10 dictee.
Andere info
Leerkrachtenbezetting

Doelen groepen 78A Yvonne
Taal
Groep 7: doorgeefstrip maken, woordenschat nieuw thema familie,
spreekwoorden gezegden.
Groep 8: drakenbordspel, woordenschat nieuw thema televisie, leren dat
de taal die op tv gebruikt wordt invloed heeft op onze taal.
Spelling
Groep 7: herhalen categorieën t/m tremawoord
Groep 8: herhalen stam tegenwoordige tijd en gebiedende wijs.
Rekenen
Groep 7: metriekstelsel (maten omrekenen), geld, cijferend optellen en
aftrekken, schaal berekenen, breuken en procenten.
Groep 8: herhalen en remediëren blok 1, ruimtelijk inzicht.
toetsen
Dinsdag toets aardrijkskunde en topografie.
Andere info
Leerkrachtenbezetting
Vrijdag meester Harry
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Doelen groepen 8B Annabel
Taal
Drakenbordspel, woordenschat nieuw thema televisie, leren dat de taal
die op tv gebruikt wordt invloed heeft op onze taal.
Spelling
Herhalen stam tegenwoordige tijd en gebiedende wijs.
Rekenen
Herhalen en remediëren blok 1, ruimtelijk inzicht.
toetsen
Dinsdag toets topografie: Zuid-Amerika
Woensdag rekentoets
Andere info
Leerkrachtenbezetting
Dinsdag juf Caroline
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