Nieuwsbrief no. 6 vrijdag 06 - 10 - 2017
SAMEN VOORUIT >>>

Agenda komende periode
•
•
•
•
•

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

Stakingsdag

Gisteren waren 13 collega’s van onze school aanwezig in den Haag om onze stem te laten
horen samen met die van bijna 60.000 andere collega’s uit het onderwijs. In de pers heeft u
uitvoerig kunnen lezen dat werkdruk, salaris, tekorten van personeel de hoofdredenen waren
om tot dit ‘uiterste middel’ over te gaan. Via facebook hadden we al wat met u gedeeld.
Mooi om te zien dat een aantal ouders, ondanks dat we door de school te sluiten het u wellicht
lastig gemaakt hebben, de actie steunen. U weet als geen ander hoe hard er op school
gewerkt wordt door het team om uw kind(eren) goed, aantrekkelijk onderwijs te bieden! U
weet als geen ander wat voor problemen er zijn om vervanging te vinden als dat nodig is.
Laten we hopen dat we met elkaar wat bereikt hebben.

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
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Verzoek deelname onderzoek universiteit van Utrecht
In Nederland maken jaarlijks ongeveer 70.000 thuiswonende kinderen een scheiding van hun
ouders mee. Ook op onze school zitten kinderen die hiermee te maken hadden, hebben of
krijgen. Uit eerder onderzoek is bekend dat deze kinderen in vergelijking met kinderen uit
intacte gezinnen gemiddeld meer gedragsproblemen, problemen in sociale relaties en ook
problemen op school kunnen laten zien. Zo hebben ze op school o.a. een grotere kans op lage
cijfers, blijven ze vaker zitten en gaan ze ook vaker achteruit in schoolniveau. De mate waarin
kinderen na scheiding problemen ervaren verschilt van kind tot kind. De universiteit van Utrecht
doet hier onderzoek naar. Met het onderzoek zijn zij op zoek naar mogelijke verklaringen voor
deze verschillen. In het kort willen ze graag beter leren begrijpen hoe ouders en kind(eren) met
elkaar omgaan na een scheiding en hoe dit bijdraagt aan het functioneren van kinderen.
Deze informatie kan bijdragen aan een betere ondersteuning voor gezinnen die te maken
krijgen met een scheiding.
Met uw deelname vergroot u de representativiteit van hun onderzoek en kunnen ze meer en
betere uitspraken doen over de bevindingen. Ervaring met eerder onderzoek leerde hen dat
de meeste kinderen het leuk of zelfs fijn vinden om mee te doen aan dit soort onderzoek. De
universiteit garandeert u dat zij zorgvuldig en vertrouwelijk omgaan met alle gegevens. Ook
kunnen zij indien nodig of gewenst doorverwijzen naar ondersteuning of informatie. Voor meer
informatie en mogelijke aanmeldingen willen we u verwijzen naar hun site.
https://www.uu.nl/onderzoek/gezinsrelaties-na-scheiding

Groep 7 bezoekt Jan Willem
Maandag 16 oktober is het weer zo ver. Dan gaan de kinderen uit groep 7A in kleine groepjes
onder begeleiding van juf Ruby naar de Jan Willem in Sint Pancras. De kinderen lunchen met
de cliënten en zullen daarna de cliënten voor gaan lezen. De kinderen leren dat ieder mens
uniek is en daarmee om te gaan. Wij hebben er weer zin in!

Sparen voor je school
Graag willen we u herinneren aan de twee spaaracties die op dit moment lopen. U kunt
in nieuwsbrief no. 5 teruglezen waar het om ging. (in uw mailbox of op onze site te
vinden)

Doelen week van 9 t/m 13 oktober

Doelen groepen 1-2
Taal
Letter van de week = i
Oriënteren op boeken. Er zijn lange en korte zinnen
Rekenen
Ordenen, schatten en vergelijken van hoeveelheden. Telrij t/m 10
voorbereidend Schrijfdans: vulkaan op krijtborden Schrijven in de basisschool: duim
schrijven
gericht in een ritmische beweging tegen de afzonderlijke vingertoppen
plaatsen
Andere info
Afsluiting van het project
Leerkrachtenbezetting
1/2a wo 11 okt. Aranka is Mirja i.v.m. ICT
1/2b vr 13 okt. Juf Hilde in plaats van juf Ina
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Doelen groepen 3 B Eelkje
3ASara en Marloes
VLL
We leren de structureerwoorden: neus en buik
We leren de letters: n en b
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 Leerkrachtenbezetting
Doelen groepen 4A Rachel
4B Eelkje
Taal
We starten met het thema onderweg.
We leren de betekenis van woorden rond het thema onderweg.
We leren hoe we achter de betekenis van een woord kunnen komen.
We leren dat er verschillende straatnamen zijn en hoe die zijn opgebouwd.
We leren uit welke informatie een adres bestaat.
Spelling
We leren de categorie eer-oor-eur-woord.
We herhalen de categorieën: hakwoord, zingwoord, luchtwoord en
plankwoord.
Rekenen
Toets blok 1
Blok 1 herhalen en remediëren.
toetsen
Rekenen, toets blok 1.
Andere info
Leerkrachtenbezetting
4A: Maandag juf Hilde in de groep i.p.v. juf Rachel
Doelen groepen 5a en 5b
Taal
ontdekken dat ze met woorden beelden kunnen oproepen - geluiden
herkennen, benoemen en omschrijven – leren hoe je een verhaal afschrijft
en daarbij de plaatjes gebruikt – woordenschat: leren hoe je achter de
betekenis van woorden kunt komen.
Spelling
Hoofdletter leren schrijven bij aardrijkskundige namen – herhaling van het
uw-rijtje – klankgroepen woorden met twee klankgroepen – klankgroepen
woorden met een lange klank aan het eind
Rekenen
deelsommen bij plaatjes – keer en deelsommen en elkaars omgekeerde –
keersommen oefenen uit tafel van 3, 5, 6, 7, 8, 9 en 10 - keersommen
herhalen – klok kijken half uur later en hoeveel minuten van het hele uur
tot het volgende uur
toetsen
Rekentoets blok 1
Andere info
Leerkrachtenbezetting
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Doelen groepen 6A Hester en Simone
Taal
Start nieuw blok: “Zeebenen”. Nieuwe woorden leren rond het thema, de
kinderen leren wat een rijmschema is, leren luisteren naar een lied en
begrijpen waar het over gaat en nadenken over de gevoelswaarde van
woorden.
Spelling
Start blok 2: Herhaling van het kilowoord, uitbreiding van de au-woorden,
herhalen van het komma-s-woord, herhalen van het woord van het gidsrijtje, herkennen van een hulpwerkwoord, voltooid deelwoord, herhalen
van het centwoord.
Rekenen
Optellen, aftrekken en vermenigvuldigen in rekendriehoeken, toepassen
van verhoudingen, cijferend optellen en aftrekken, splitsend delen en
vermenigvuldigen.
toetsen
Dinsdag 10 oktober toets topo Noord-Holland
Donderdag 12 oktober, Grip toets blok 1.
Andere info
Thema: “Dijken en Duinen”
Leerkrachtenbezetting
Doelen groepen 6B Brigitte en Anna
Taal
Start nieuw blok: “Zeebenen”. Nieuwe woorden leren rond het thema, de
kinderen leren wat een rijmschema is, leren luisteren naar een lied, leren
hoe je een persoonlijk verslag schrijft.
Spelling
Start blok 2: Herhaling van het kilowoord, uitbreiding van de au-woorden,
herhalen van het komma-s-woord, herhalen van het woord van het gidsrijtje, herkennen van een hulpwerkwoord, voltooid deelwoord, herhalen
van het centwoord.
Rekenen
Optellen, aftrekken en vermenigvuldigen in rekendriehoeken, toepassen
van verhoudingen, cijferend optellen en aftrekken, splitsend delen en
vermenigvuldigen.
toetsen
Dinsdag 10 oktober toets topo Noord-Holland
Andere info
Thema: “Dijken en Duinen”
Leerkrachtenbezetting
Doelen groepen 7A Merel
Taal
Thema: Familie
Nieuwe woorden rond het thema, herkomst van Nederlandse
achternamen, een denkgesprek voeren en bijschriften maken bij een
familieverhaal.
Spelling
Langermaakwoord, persoonsvorm en onderwerp.
Rekenen
Herhalen blok 1.
toetsen
Maandag 9-10: Natuur 1
Donderdag 12-10: Rekenen 1
Vrijdag 13-10: Topo 1
Leerkrachtenbezetting
Doelen groep 7b: Caroline Marije
Taal
Leren hoe je een familie kunt beschrijven, een familietraditie beschrijven,
woordenschat, herkomst van Nederlandse achternamen
Spelling
Schrijven van langermaakwoord en luchtwoord, persoonsvorm en
onderwerp,
Rekenen
Schaal berekenen, breuken, herhalen
toetsen
Dinsdag; toets natuur
Donderdag : rekentoets
Vrijdag: toets topografie
Leerkrachtenbezetting
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Doelen groep 8b: Caroline Marije
Taal
Tijdens het spreken rekening houden met de doelgroep, teksten schrijven
en aanpassen aan de doelgroep, woordenschat bij thema televisie.
Spelling
Trema meervoud en leenwoorden, persoonsvorm/ onderwerp, bezittelijke
en persoonlijke voornaamwoorden,
Rekenen
Breuken maken van procenten, breuken vergelijken, rekenen met schaal
en lijn- en staafgrafieken maken.
toetsen
dinsdag: toets natuur
Donderdag: toets rekenen
Vrijdag: toets topografie
Andere info
Leerkrachtenbezetting
Doelen groep 8a Annabel
Taal
Woordenschat rond het thema televisie, teksten herschrijven, denkgesprek
voeren.
Spelling
Herhaling van leenwoorden, woordsoorten en leestekens.
Rekenen
Ongelijknamige breuken optellen en aftrekken, percentage bepalen,
toets, remediëring/herhaling/verdieping vanuit toets.
toetsen
Maandag toets natuur H1
Donderdag toets rekenen
Andere info
Leerkrachtenbezetting
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