Nieuwsbrief no. 5 vrijdag 29 - 09 – 2017
SAMEN VOORUIT >>>

Agenda komende periode
•
•
•
•
•
•
•

do 5 oktober stakingsdag
wo 4 oktober start Kinderboekenweek
di 10 oktober algemene ledenvergadering Ouderraad
ma 16 t/m vr 20 oktober inloop herfst
23 oktober t/m 27 oktober herfstvakantie
do 2 november voorlichting schoolkeuze gr 8 en gr 7 ouders 19.30 uur
vr 3 november koffie inloop 8.30 -9.15 uur

Studiedag
Afgelopen vrijdag hebben we een hele goede studiedag gehad met elkaar. De onderwerpen
waarover we in gesprek zijn geweest hebben we in nieuwsbrief 4 al met u gedeeld.
Hieronder een overzicht van onderwerpen en de doelen waaraan het team dit jaar
gezamenlijk werkt tijdens plenaire vergaderingen en studiemomenten.
prioritering
1

onderdeel
Meer & hoogbegaafden

2

ICT

3

So Va methode

4

teamontwikkeling

expressievakken
5

JO 3.0

6
7

ouderbetrokkenheid
Engels

extra

Aanvankelijk leesmethode

doelen
Onderkennen van leerlingen
Doorgaande leerlijn in de school
Plusklas groepen 4-5
Class in Cloud groepen 6-7-8
Office 365 gebruik
Prowise presenter (digibord) gebruik
Digitale rapporten
Inzet ICT / lijn inzet ICT middelen maken
Software inzetmogelijkheden benutten/ uitbreiden.
Leerkracht computers vervangen
Kiezen nieuwe methode die past bij school en deze
met ingang van 17-18 invoeren
Overzicht leerdoelen lkr met elkaar delen
Afspraken vastleggen
Afspraken borgen
Talenten van leerkrachten inzetten
Klas doorbroken werken
Uitwerken van alle specifieke onderdelen
WHAT – HOW - WHAT
Doelen in samenwerking uitgewerkt
Programma leren kennen
Wat doet iedere klas
Kiezen van nieuwe methode welke met schooljaar
17-18 ingevoerd gaat worden.

Aanbod meer en hoogbegaafden
Het aanbod voor kinderen die mogelijk meer- of hoogbegaafd zijn, wordt op twee manieren
georganiseerd. In de klas krijgen deze kinderen vanuit de methoden moeilijkere en andere
opdrachten. Ook niet methodisch aanvullend materiaal wordt soms ingezet. We merken dat
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veel kinderen hier genoeg aan hebben, er zijn echter ook kinderen die daar niet voldoende
aan hebben.
Voor de kinderen uit de lagere groepen (groep 4 en 5) start juf Wineke maandag aanstaande
met een pilot-plusgroep op school. Zij werken wekelijks op maandagochtend samen aan
projecten waarin creatief denken, filosoferen en oplossingsgericht werken een hoofdrol
hebben. Samen met de kinderen krijgt het programma van deze momenten vulling en vorm.
De ouders van de kinderen die hieraan gaan deelnemen zijn inmiddels via digiDuif op de
hoogte gebracht van deelname.
Op stichtingsniveau wordt hard gewerkt om zeer binnenkort de pilot ‘Klas in the Cloud’ te
starten voor kinderen van groep 6 t/m 8 die blijk geven dit extra aanbod nodig te hebben. In
groepsverband gaan zij online werken aan projecten en taken in samenwerking met kinderen
van andere scholen. Zodra deze groep start worden betreffende ouders door ons
geïnformeerd.
Zoals u in het overzicht heeft kunnen zien is het aanbod voor deze kinderen prioriteit bij de
teamleden. Over vorderingen en ontwikkelingen wordt u op de hoogte gehouden in deze
nieuwsbrief.

Algemene vergadering Ouderraad
Op 10 oktober aanstaande vindt de algemene vergadering plaats waarin de ouderraad van
onze school verslag doet van de activiteiten van vorig schooljaar. Ook zal de nieuwe
ouderbijdragen formeel worden vastgesteld. Via onderstaande link kunt u zich hiervoor al
voorbereiden.
http://pausjohannesschool.nl/app/uploads/2013/01/Jaarverslag-ouderraad-2016-2017.pdf

Koffie inloop momenten
Afgelopen maandag zijn bij de inloop zeven ouders aangeschoven waarbij
hoofzakelijk het continurooster en de inloopweek met elkaar besproken zijn. De sfeer,
rust in de school wordt specifiek opgemerkt en benoemd door de ouders.
Over het continurooster zijn ouders, kinderen en leerkrachten over het algemeen
zeer tevreden. Daar waar een kind de tijd om te eten mogelijk als kort ervaart geven anderen
aan dat kinderen hierdoor positief iets sneller zijn gaan eten. Kinderen eten iets eerder of eten
de laatste happen bij het buitenspelen. Kinderen lijken ook niet allen de rust te nemen om te
drinken. De ouders gaven aan dat de verantwoording voor een deel bij de kinderen zelf ligt.
De rust is school wordt opgemerkt.
Sommige kinderen vinden het eng om zich tussen een nu nog grote groep ouders door te
moeten wringen. Ouders vinden het vervelend dat een aantal ouders zich niet aan de
afspraken lijkt te houden. Sommige kinderen in groep 3 weten nu al dat ze na de herfst alleen
naar binnen gaan komen. Door de inloopweken zijn er best heel veel momenten waarop je
als ouder je kind tot in de klas weg kunt brengen. Een prachtig initiatief volgens de aanwezigen.
Ondanks dat de inloop van 5 minuten nog als wat kort ervaren wordt, wordt dit bestempeld
als nog even wennen. We zorgen ervoor dat de deur in ieder geval op tijd open gaat.
De frisse start bijeenkomsten zijn nog even kort benoemd waarbij de combinatie van elkaar
ontmoeten en iets meer vertellen over het programma van het jaar door de ouders als meest
gewenst benoemen. De groepen waarin dat plaatsvond waren de ouders het meest
enthousiast.
Het feit dat de gesprekken na schooltijd plaatsvinden en niet later op de avond vraagt nog
enigszins om gewenning. Ouders blijken in de praktijk onderling af te stemmen wie van hen
welke dag naar een gesprek of bijeenkomst is geweest. Goed dat de weken waarin de
gesprekken plaatsvinden al vastliggen. Hierdoor kunnen ouders tijdig plannen. We zullen
zorgen dat het intekenen ook ruimer van te voren mogelijk gaat zijn om plannen makkelijker te
maken.
Vrijdag 3 november, woensdag 24 januari, donderdag 19 april en dinsdag 19 juni zijn de
ander koffie inloop momenten gepland. Voelt u zich vooral niet geremd om aan te sluiten.
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Hulp gezocht
Voor de twee speelzolders in groep 1-2b en 1-2c hebben we tapijttegels besteld. Is er
een handige ouder/opa/oma die deze een keertje na schooltijd zou willen plaatsen?
U kunt zich aanmelden via Frans of Annet.
Fietsen
In verband met de veiligheid van spelende kinderen en het vrijhouden van
vluchtwegen willen we dat de fietsen in / voor de rekken geplaatst worden,
rekening houdend met de volgende indeling:
• Kinderen uit groep 1-2 kunnen hun fietsen op het kleuterplein parkeren.
• Kinderen van groepen 3-4 doen dat in de rekken naast het lokaal van
de groepen 3-4.
• Groepen 5, 6 en 7 kunnen de rekken naast de lokalen op het plein van groep 3-4
gebruiken.
• De leerlingen die in de Phoenix zitten kunnen hun fiets binnen de houten afscheiding
op het grote plein plaatsen.
De voorkant van de Sperwer willen we fietsvrij houden zodat ouders hier kunnen wachten bij
het ophalen van hun kinderen. Juf Annet voorziet de fietsen de komende periode van rode
kaarten om de kinderen erop te wijzen dat hun fiets foutief geparkeerd staat.

Sparen voor je school
Zowel bij de Bruna als bij de Jumbo zijn acties gestart waarbij onze school extra middelen
en materialen kan aanschaffen. Doet u hier boodschappen dan is het fijn als u aan ons
denkt.

Jumbo
Vanaf woensdag 4 oktober kunt u bij Jumbo gaan sparen voor onze school. Bij elke besteding
van €10, ontvangt u een schoolpunt. Deze schoolpunten kunt u toekennen aan een school
van uw keuze. Wij willen u natuurlijk vragen ze aan onze school te geven. Van de punten die
we ophalen kunnen wij namelijk extra leer- en spelmaterialen voor de kinderen aanschaffen.
Op de website www.jumbosparenvoorjeschool.nl kunt u onze
school opzoeken en zien wat onze spaardoelen zijn. Op deze site
kunt u de schoolpunten ook direct aan onze school toekennen.
Daarnaast kunt u de punten ook scannen met de Jumbo Sparen
voor je School app. Deze app is beschikbaar voor zowel IOS- als
Android telefoons en is te downloaden in de App Store of Google
Play Store. Met de Jumbo Sparen voor je School app kunnen de
schoolpunten heel makkelijk en snel gescand en geactiveerd
worden. Ten slotte kunt u uw gespaarde punten ook inleveren bij
ons op school. Bij de ingang staat een dropbox waar u ze in
achter kunnen laten.

Bruna
Woensdag 4 oktober begint de Kinderboekenweek. Wij doen
mee aan de scholenactie 'Sparen voor je schoolbieb'.
Koopt u tijdens de Kinderboekenweek een kinderboek bij de
Bruna in de Middenwaard wilt u dan de kassabon inleveren op
school bij juf Merel. (tot uiterlijk tot 15 oktober) Voor 20% van het
totaalbedrag mogen wij besteden aan nieuwe leesboeken.
Een prachtig initiatief waar u hopelijk aan deelneemt.
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Woensdag 4 oktober starten we op school met de kinderboekenweek. Om in de stemming te
komen mogen de kinderen iets gruwelijk engs mee naar school toe brengen dat gedurende
de boekenweekperiode in de klas blijven als onderdeel van de griezeltentoonstelling. Dit kan
van alles zijn. In de onderbouw kunnen het ook “lieve monsters” zijn. De leerkracht leest die
dag een spannend fragment uit een boek voor (zelf iets uit kiezen). Kijk samen naar
http://kvk.vara.nl
Zaterdag 7 oktober is kinderboek schrijver en illustrator Harmen van Straaten van 12.00-14.00
uur in de Bruna van de Middenwaard. Hij zal dan zijn boeken signeren maar ook zijn nieuwste
gruwelijk enge kinderboek: "Martijn Frankensteijn gaat op spoken jacht" presenteren. De
kinderen kunnen dan zelf spoken gaan zoeken met dit boek in de winkel. Tip: neem een
zaklantaarn mee!
Iedereen is van harte welkom! Harmen was in 2015 de schrijver van het
kinderboekweekgeschenk “Jan".

Vervangers gezocht
Deze week werd heel erg duidelijk wat voor problemen er dit jaar kunnen ontstaan als
leerkrachten door ziekte niet aanwezig kunnen zijn op school. Ippon zorgt voor het plaatsen
van invallers als wij daartoe een verzoek doen. Deze week bleek dat op dinsdag en
woensdag al niet mogelijk omdat er nauwelijks of geen invallers beschikbaar zijn. Kent u
iemand die bevoegd is en mogelijk een aantal dagen in de week beschikbaar zou kunnen
zijn? Wilt u hen vragen contact met school op te laten nemen. We willen voorkomen dat we
groepen naar huis toe moeten sturen.
De volgorde die wij hanteren bij ziekmeldingen:
1. Bij Ippon invalverzoek aanmaken.
2. Nagaan of er een collega is die mogelijk extra kan werken.
3. Eventueel inzet onderwijsassistent, Lio stagiaire.
4. Groep met werk verdelen over andere groepen.
5. Ouders verzoeken hun kind thuis te houden.
Zodra wij weten hoe de vervanging georganiseerd wordt communiceren we dit via digiDuif.
Als er sprake is van de laatste optie, verzoek om kinderen thuis te houden dan ontvangt u via
digiDuif naast een e-mail bericht ook een SMS. Om alle berichtgeving goed te ontvangen
willen we u adviseren de digiDuif app op uw smartphone te installeren en na te gaan in de
instellingen of uw mobiele nummer juist is. (dit kunt u alleen zelf aanpassen)

Notulen werkgroep ouderbetrokkenheid
Hieronder de notulen van de laatste vergadering. Deze is ook op de site terug te vinden.

Datum/tijd:
Voorzitter:
Notulist:
Aanwezig:
Afwezig:

Woensdag 13-9-2017 19.30-21.00
Willemijn
Nog te bepalen
Emma, bernadette,
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Onderwerp

Notulen

1.

Welkom/vaststellen
agenda

Vergaderdata:
Woe 13-9 / Ma 6-11 / Woe 17-1 / Ma 12-3 / Do 23-5

2.

Mededelingen
actiepunten

Marije notuleert de volgende keer

3.

Notulen vorige
vergadering

Vastgesteld per mail.

Continurooster
inloop

Continurooster de eerste ervaringen:
Alle groepen eten samen met een andere groep. De leerkrachten eten of lopen buiten.
Kinderen ervaren dat de dagen korter zijn. Ook jonge kleuters lijken redelijk snel gewend aan
de dag.
Overwegend positieve reacties vanuit ouders. Signalen van ouders die in eerste instantie niet
zo voor waren geven nu ook positieve signalen.
Teamleden hebben ook positieve ervaringen. Kinderen waren heel snel gewend. Kinderen
eten in rust, in sommige groepen wordt tv gekeken, in sommige groepen luisterboeken.
Startmoment moet nog ingeslepen worden. Direct de deur dicht om 8.30 uur.
Inloop ervaringen:
Prima op alle dagen de mogelijkheid is in ieder geval een optie om te komen kijken. Goed
idee om het zo te doen.

4.

Terugblik
aandachtspunten

Kort overleg, prioriteren, plan voor volgende vergadering.
Welkomstgevoel ouders, leerlingen en leerkrachten (onderwerp dat iedere vergadering
kort aan bod zal komen)
• Hele week inloop is geregeld
• Bedankochtend is uitgevoerd
• 5 koffiemomenten zijn gepland: 25-9 / 3-11 / 24-1 / 19-4 / 19-6
1. CONTINUROOSTER ERVARINGEN / INLOOP
2. VRAGEN NAAR IDEE VOOR THEMA AVOND OUDERS
3. EVENTUEEL MEE NADENKEN OVER THEMA’S
4. BUDDY MAATJE NIEUWE OUDERS
5. LEREN THUIS ONDERSTEUNEN?
• Idee om mogelijk bij eerste dag ouders met koffie op het plein welkom te heten.
Samenwerken, het leren ook thuis ondersteunen
• Opzet 9 tegeltjes is gemaakt. Het uitwerken van de inhoud vraagt veel tijd. Een
Boom onderwerp
Verbetersuggesties en klachten
• De tekst in de schoolgids is aangepast. (de wens om snel met elkaar in gesprek te
gaan en pas als je er echt niet uitkomt de laatste stap (indienen van klacht). Hoe
weten we zeker dat de ouders deze nieuwe tekst lezen? Dat is aan de ouders zelf.
Nieuwe onderdelen in de schoolgids worden met NIEUW aangeduid.

5.

Nieuw criterium
kiezen

Avond voor ouders met thema (denk aan: ICT gebruik thuis - Seksuele voorlichting – pesten)
Uitwerken van de 9 tegeltjes. (de 9 onderwerpen binnen het ‘samenwerken, het thuis
ondersteunen van het onderwijs’die nog uitgewerkt moeten worden met tips en suggesties
op de website voor de ouders) Iedere vergadering wordt hier een deel van de tijd voor
ingeruimd.

6.

Groepsfoto?

Niet compleet (mogelijk volgende keer)

7.

Rondvraag /sluiting

8.

Borrel
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Weekdoelen 2 t/m 6 oktober
Doelen groepen 1-2
Taal
Letter van de week = i
Kinderen werken en lezen in de bibliotheekhoek
Rekenen
Tijdsbesef; wanneer moet het boek terug?
Voorbereidend Schrijfdans: de vulkaan op muziek
schrijven
Schrijven in de basisschool: strepen in een doorgaande beweging zetten
Andere info
Kinderen mogen nog steeds hun lievelingsboek mee naar school nemen
donderdag stakingsdag
Leerkrachtenbezetting
Doelen groepen 3 B Eelkje
3ASara en Marloes
VLL
We starten met kern 2. Het thema is: ‘het lichaam’
We leren de structureerwoorden: teen – een
We leren de letters: t – ee
Zie ook
http://pausjohannesschool.nl/app/uploads/2013/01/Kern-2nieuwsbrief.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
We leren verschillende schrijfpatronen schrijven.
toetsen
Bijzonderheden donderdag stakingsdag
Leerkrachtenbezetting
3B: Vrijdag is juf Hilde in de groep i.p.v. juf Eelkje
Doelen groepen 4a Yvonne Rachel
Taal
Herhalen van thema Start, woordenschat en taal verkennen
Spelling

Leren schrijven van het plankwoord, herhalen van het hakwoord,
zingwoord en het luchtwoord

Rekenen

Plattegronden tekenen van blokken, werken met de maandkalender, telrij
tot 100 verkennen, rekenen met geld met munten, optelsommen tot 100,
handig tellen tot 100

toetsen
Andere info
donderdag stakingsdag
Leerkrachtenbezetting
Doelen groepen 4b Eelkje
Taal
Herhalen van thema Start, woordenschat en taal verkennen
Spelling
Leren schrijven van het plankwoord, herhalen van het hakwoord,
zingwoord en het luchtwoord
Rekenen
Plattegronden tekenen van blokken, werken met de maandkalender, telrij
tot 100 verkennen, rekenen met geld met munten, optelsommen tot 100,
handig tellen tot 100
toetsen
Andere info
donderdag stakingsdag
Leerkrachtenbezetting
Vrijdag staat juf Hilde voor de groep
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Doelen groepen 5a en 5b
Taal
Herhalen en verrijken na de toets- spel met ziekenhuiswoorden –
woordenschat rond thema nacht – verkennen van de gevoelswaarde van
woorden in gedichten – ontdekken dat ze met woorden beelden kunnen
oproepen
Spelling
Herhalen van woorden met twee categorieën – leren schrijven van
klankgroepwoorden met verkorte klankgroepenkaart – herhalen
uitbreiding ei-woorden – hoofdletter leren schrijven bij aardrijkskundige
namen – herhaling van het uw-rijtje
Rekenen
verhaaltjes bij de som – keersommen met geld – grootte van vorm
bepalen- stipsommen tot 100- tafel van 8 en 9 – stipsommen met tafels. –
deel sommen bij plaatjes – keer en deelsommen zijn elkaars omgekeerde
toetsen
Andere info
donderdag stakingsdag
Leerkrachtenbezetting
Doelen groepen 6A Hester - Simone
Taal
Thema: Spijsvertering
Oefenen hoe je een proefje moet demonstreren; De demonstraties
beoordelen en bekijken; Remediëren en verrijken.
Spelling
Herhalen van de tot nu toe aangeboden categorieën en uitbreidingen.
Rekenen
Steeds 10 keer meer tot 10.000 = steeds een 0 erbij; Maten m, dm, cm, km,
maten g, kg; Optel- en aftreksommen tot 5000; Rekenen met
verhoudingen via een recept.
Toetsen
Taaltoets thema Spijsvertering op woensdag 4 oktober 2017
Noord-Holland herhalen en topografieblad mee naar huis.
Andere info
Vanaf 4 oktober a.s. start het kinderboekenweekthema: ''Gruwelijk eng'' in
de klas! Lekker griezelen… 😃
donderdag stakingsdag
Leerkrachtenbezetting
Doelen groepen 6B Brigitte - Anna
Taal
Thema: Spijsvertering
Oefenen hoe je een proefje moet demonstreren; De demonstraties
beoordelen en bekijken; Remediëren en verrijken.
Spelling
Herhalen van de tot nu toe aangeboden categorieën en uitbreidingen.
Rekenen
Steeds 10 keer meer tot 10.000 = steeds een 0 erbij; Maten m, dm, cm, km,
maten g, kg; Optel- en aftreksommen tot 5000; Rekenen met
verhoudingen via een recept.
toetsen
Maandag 2 oktober spelling toets blok 1
Woensdag 4 oktober taal toets blok 6 Spijsvertering
Vrijdag 6 oktober begrijpend lezen toets blok 1
Andere info
Woensdag 4 oktober START Kinderboekenweek “Gruwelijk eng”.
donderdag stakingsdag
Vanaf maandag 2 oktober start in groep 6 het thema “Dijken en Duinen”.
Leerkrachtenbezetting
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Doelen groep 7b: Caroline Marije
Taal
Een doorgeefverhaal schrijven, woordenschat rond het thema familie,
leren wat spreekwoorden zijn en de betekenis daarvan, leren hoe je je
familie beschrijft.
Spelling
Schrijven van luchtwoorden uit luchtversje, herhalen persoonsvorm en
onderwerp, klankgroepenwoorden schrijven zonder klankgroepenkaart.
Rekenen
Oppervlakte en kosten berekenen van een terras, ongelijknamige breuken
vergelijken, kommagetallen en breuken en lengte en omtrek,
metriekstelsel.
toetsen
Maandag verkeer toets
Vrijdag begrijpend lezen toets
Andere info
donderdag stakingsdag
Leerkrachtenbezetting
Doelen groep 8b: Caroline Marije
Taal
Woordenschat rond het thema televisie, invloed van het taalgebruik op de
televisie, met taalgebruik rekening houden met de doelgroep.
Spelling
Herhaling van categorieën, woordsoorten en leestekens.
Rekenen
Breuken maken van procenten, breuken vergelijken, rekenen met schaal
en lijn- en staafgrafieken maken.
toetsen
Maandag verkeer toets
Vrijdag begrijpend lezen toets
Andere info
donderdag stakingsdag
Leerkrachtenbezetting
Doelen groep 8 A
Taal
Woordenschat rond het thema televisie, invloed van het taalgebruik op de
televisie, met taalgebruik rekening houden met de doelgroep.
Spelling
Herhaling van categorieën, woordsoorten en leestekens.
Rekenen
Breuken maken van procenten, breuken vergelijken, rekenen met schaal
en lijn- en staafgrafieken maken.
toetsen
Maandag verkeer toets
Vrijdag begrijpend lezen toets
Andere info
Maandag bezoek bibliotheek (op de fiets)
donderdag stakingsdag
Leerkrachtenbezetting
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