Nieuwsbrief no. 7 vrijdag 13 - 10 - 2017
SAMEN VOORUIT >>>

Agenda komende periode
•
•
•
•

ma 16 t/m vr 20 oktober inloop herfst 8.25 – 8.45 uur
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

Inloopweek
Komende week, de week voor een vakantie vinden we het leuk als u uw kind tot in de klas
brengt. De inloop is elke dag mogelijk van 8.25 tot 8.45 uur. Na de herfstvakantie gaan ook de
kinderen van groep 3 laten zien dat zij na een afscheid bij de buitendeur zelfstandig naar de
klas kunnen gaan. Mooi om te horen dat een aantal ouders en kinderen hier al aan toe zijn.
Het smalle gangdeel voor de groepen 3 en 4 zal hierdoor een stuk rustiger zijn.

Ouderraad

samenwerking - enthousiasme - originaliteit

Afgelopen week vond de jaarvergadering van de ouderraad plaats voorafgaande aan de
jaarvergadering. Tijdens de jaarvergadering is formeel de ouderbijdrage voor dit schooljaar
vastgesteld.
De bijdragen zijn als volgt:
•
•
•

€ 35,-- ouderbijdrage per kind voor kinderen in de groepen 1 tot en met 7
€ 105,-- ouderbijdrage en kampbijdrage per kind voor kinderen in groep 8
€ 25,-- per kind voor kinderen die tussen 1 januari en 20 april 2018 nieuw op school

komen
• € 5,-- per kind voor kinderen die na 20 april 2018 nieuw op school komen
Bij deze het verzoek het bedrag voor de ouderbijdrage over te maken voor 30 november op
rekening no: NL36RABO0141223065 t.n.v. Oudervereniging RKBS Paus Johannesschool onder
vermelding van de klas en naam (namen) van uw kind(eren).
Complimenten aan onze ouderraad die steeds opnieuw met een heel gering budget zoveel
mooie festiviteiten in samenwerking met de teamleden organiseert. De tijd, enthousiasme en
energie dat zij in de organisatie van de vele activiteiten steken is niet gering!
Bij hun eerste vergadering hebben zij m.b.v. het kernwaardenspel 3 prachtige kernwaarden
gekozen; samenwerking, enthousiasme en originaliteit. Deze kernwaarden geven mede
richting aan hun handelen.

Te laat komen
Onze lessen starten elke dag om 8.30 uur. Het aantal kinderen dat te laat is als de lessen
beginnen is enorm afgenomen. We hebben met de teamleden afgesproken dat de tijd die
kinderen in de ochtend te laat in de klas zijn na schooltijd inhalen vanaf groep 3. We hopen
dat we hiermee ook de laatste kinderen op tijd welkom kunnen heten in de lessen. Ligt de
oorzaak bij logistieke problemen (plaats van fietsen o.i.d.) neemt u dan even contact op met
Frans om samen naar een oplossing te zoeken.
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Schoolvoorleeswedstrijd
Vandaag heeft Ella Straathof uit groep 8a de voorleeswedstrijd gewonnen
van 6 leerlingen uit andere groepen (Yinke, Daisy, Laura, Indy en Tessel) die
in hun klas de voorrondes van de voorleeswedstrijd hadden gewonnen.
Allemaal eigenlijk al winnaars. De finale vond plaats in de meester Ceeszaal
waarbij iedere kandidaat uit de klas 5 luisteraars had meegebracht. De jury
(afkomstig uit de leerlingenraad: Bob, Syl, Tommy, Sophie hebben samen
met meester Frans het voorlezen beoordeeld op 9 vooraf bekende criteria.
Ella mag de school nu ook in breder verband gaan vertegenwoordigen en
haar voorleestalenten delen.

Onderzoek UVA studenten
De datum van het onderzoek door UVA studenten dat we vorige week aankondigden zal niet
op de 18de maar volgende week dinsdag op de 17de plaatsvinden op school.
Zie: http://pausjohannesschool.nl/app/uploads/2013/01/Informatiebiref-onderzoek-UVA-PJS-op-17-oktober.pdf”

Sport toernooien
Donderdagavond 16 en vrijdagavond 17 november organiseert schaakvereniging
Schaakmat, weer het Langedijker schoolschaakkampioenschap in het gebouw van
het Jan Arentsz, de bieb, de Binding in Langedijk. Kinderen vanaf groep 5, die een
beetje kunnen schaken, kunnen zich aanmelden door een briefje met naam, groep en toestemming
van ouders in te leveren bij groep 5b van juf Joke en juf Emma. Je wordt ingedeeld op niveau. Namens
de school zijn juf Hilde en/of juf Emma aanwezig. Het is altijd erg gezellig, maar tijdens het spelen juist
rustig in verband met de concentratie. Doe je ook mee? Wij hebben er zin in!

NK Ski & Snowboard voor schoolteams 2018
Diverse skiclubs in Nederland organiseren in januari 2018 in samenwerking
en onder auspiciën van de Nederlandse Ski Vereniging de 34e editie van
de Nederlandse kampioenschappen voor schoolteams. Scholen uit heel
Nederland kunnen zich via een regionale voorronde plaatsen voor de
grote finale die zal worden gehouden op SnowWorld Zoetermeer.
Vorig jaar streden er meer dan 650 deelnemers om de felbegeerde titel
‘Nederlands Schoolteam kampioen’ skiën of snowboarden. De voorrondes voor NoordHolland vinden plaats op zaterdag 20 januari bij Il Primo in Bergen. De beste schoolteams van
Nederland plaatsen zich voor de grote finale op zaterdag 7 april 2018 op SnowWorld
Zoetermeer.
Afgelopen jaar heeft het PJS Ski team met meerdere teams meegedaan. Gezien het
overweldigende enthousiasme kunnen we wellicht dit jaar ook een snowboard team
formeren!
Iedereen die comfortabel van de grote baan bij Il Primo naar beneden kan skiën of boarden,
en zelfstandig in de lift kan, is welkom in het PJS Ski & Snowboard team. Het alvast beginnen
met wekelijkse skitraining moedigen we uiteraard van harte aan.
In december gaat de inschrijving open, tot dan kun u bij vragen meer informatie inwinnen via
Jeroen Labots, jeroen@labots.com of 0653241235.
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Doelen week van 16 t/m 20 oktober
Doelen groepen 1-2
Taal
Letter van de week = v
Kennismaking met het nieuwe thema: Gezondheid
Rekenen
Plannen maken/Spiegelen
Voorbereidend Schrijfdans: de vulkaan op papier
schrijven
Schrijven in de basisschool: Naar school, les 5
Leerkrachtenbezetting
Donderdag Hilde voor Ina (BCdag)
Doelen groepen 3 Eelkje, Sara, Marloes
VLL
We leren het structureerwoord oog
We leren de bijbehorende klank: oo
We herhalen de woorden teen, een, neus, buik met de bijbehorende
letters: t, ee, n, b We herhalen de woorden en letters van kern 1
http://www.pausjohannesschool.nl/wp-content/uploads/2013/01/Kern-2-nieuwsbrief.pdf
Zie ook
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
Veilig leren lezen kern 2
Leerkrachtenbezetting
Doelen groepen 4a Yvonne - Rachel
Taal
De betekenis van nog meer woorden rond het thema Onderweg, leren
hoe je achter de betekenis van een woord komt, leren dat borden
onderweg je iets willen vertellen, leren een denkgesprek te voeren, leren
een ander een tip te geven, leren met behulp van een vast patroon aan
vragen een reis te beschrijven
Spelling
Leren schrijven van het aai-ooi-oei woord, leren schrijven van het
klankgroepenwoord, herhalen van de vorige categorieën
Toets blok 2
Rekenen
Meten en vergelijken, stipsommen tot 20, optelsommen met meer dan 2
getallen tot 100, splitsen van hoeveelheden in tientallen en enen,
optelsommen tot 100 met tientallen
toetsen
Spelling blok 2
Leerkrachtenbezetting
Doelen groepen 4b Eelkje
Taal
De betekenis van nog meer woorden rond het thema Onderweg, leren
hoe je achter de betekenis van een woord komt, leren dat borden
onderweg je iets willen vertellen, leren een denkgesprek te voeren, leren
een ander een tip te geven, leren met behulp van een vast patroon aan
vragen een reis te beschrijven
Spelling
Leren schrijven van het aai-ooi-oei woord, leren schrijven van het
klankgroepenwoord, herhalen van de vorige categorieën
Toets blok 2
Rekenen
Meten en vergelijken, stipsommen tot 20, optelsommen met meer dan 2
getallen tot 100, splitsen van hoeveelheden in tientallen en enen,
optelsommen tot 100 met tientallen
toetsen
Spelling blok 2
Leerkrachtenbezetting
Vrijdag staat juf Hilde voor de groep
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Doelen groepen 5 a en 5 b
Taal
Woordenschat (Thema Nacht) leren hoe je achter de betekenis van
woorden kunt komen – verschillende rijmsoorten herkennen – een
denkgesprek voeren – je mening geven – luisteren naar de ander en
reageren op elkaar
Spelling
klankgroepen woorden met twee klankgroepen – klankgroepen woorden
met een lange klank aan het eind – hoofdletter bij aardrijkskundige namen
– herhalen van categorieën die nog problemen geven
Rekenen
Keersommen met tafelbord – buursommen bij keersommen – zelf sommen
bedenken bij antwoorden – deel/keersommen die bij elkaar horen – plus
en minsommen t/m 100 – hoeveel is een liter – maatbeker aflezen – tafel
van 2 en 3 herhalen – rekenen met cm
toetsen
Groep 5A geschiedenistoets jagers en boeren op vrijdag
Leerkrachtenbezetting
Doelen groepen 6A Hester - Simone
Taal
Thema: Zeebenen De betekenis van nog meer nieuwe woorden rondom
het thema Zeebenen; Leren hoe achter een betekenis komen; De opbouw
van een lied kennen en hoe je zelf een tekst kan maken op een bestaand
lied; Leren om een denkgesprek te voeren en dan aandacht hebben voor
de volgende aspecten: nadenken, mening geven, luisteren naar en
reageren op de ander.
Spelling
Herhalen van komma-s-meervoud, politiewoord, colawoord, tropischwoord; Herkennen van de persoonsvorm en het onderwerp; Leren schrijven
van het langermaakwoord met –heid of –teit.
Rekenen
Splitsend delen; Splitsend vermenigvuldigen om oppervlakte uit te rekenen;
Maten in cm, dm, m; Toets blok 1; Herhalen en verrijken.
Toetsen
Woensdag 18 oktober ’17 toets rekenen blok 1
Donderdag 19 oktober ’17 Blauwe Planeet toets hoofdstuk 1 en 5
Andere info
De kinderen krijgen leerbladen mee naar huis voor toets Blauwe Planeet
Hoofdstuk 1 en 5
Leerkrachtenbezetting
Op vrijdag 20 oktober ’17 is juf Hilde in de klas.
Doelen groepen 6B Brigitte - Anna
Taal
Thema: Zeebenen
De betekenis van nog meer nieuwe woorden rondom het thema
Zeebenen; Leren hoe achter een betekenis komen; De opbouw van een
lied kennen en hoe je zelf een tekst kan maken op een bestaand lied;
Leren om een denkgesprek te voeren en dan aandacht hebben voor de
volgende aspecten: nadenken, mening geven, luisteren naar en reageren
op de ander.
Spelling
Herhalen van komma-s-meervoud, politiewoord, colawoord, tropischwoord; Herkennen van de persoonsvorm en het onderwerp; Leren
schrijven van het langermaakwoord met –heid of –teit.
Rekenen
Splitsend delen; Splitsend vermenigvuldigen om oppervlakte uit te
rekenen; Maten in cm, dm, m; Toets blok 1; Herhalen en verrijken.
Toetsen
Woensdag 18 oktober toets rekenen blok 1
Vrijdag 20 oktober toets De Blauwe Planeet hoofdstuk 1 en 5
Andere info
De kinderen krijgen vrijdag 13 oktober een leerblad mee naar huis voor de
toets van De Blauwe Planeet Hoofdstuk 1 en 5.
Leerkrachtenbezetting
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Doelen groep 7b: Caroline Marije
Taal
Denkgesprek voeren, bijschrift schrijven , verhaal schrijven over
familiegebeurtenis
Spelling
Tegenwoordige tijd: Stam+t
Rekenen
Breuke, procent en kommagetallen op getallenlijn plaatsen, percentage
korting, cijferend optellen,
toetsen
Dinsdag; Toets aardrijkskunde
Donderdag: Toets Spelling
Andere info
Leerkrachtenbezetting

Maandagochtend: Ron

Doelen groep 8b: Caroline Marije
Taal
Oefencito 1
Spelling
Oefencito 1
Rekenen
Oefencito 1
toetsen
Dinsdag; Toets aardrijkskunde
Andere info
Maandagochtend; naar Huisvuilcentrale
Leerkrachtenbezetting
Doelen groep 8a Annabel
Taal
Oefencito 1
Spelling
Oefencito 1
Rekenen
Oefencito 1
toetsen
Maandag toets topo 1
Dinsdag aardrijkskunde toets H1
Andere info
Maandag Huisvuilcentrale
Leerkrachtenbezetting
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