Nieuwsbrief no.

8

Vrijdag 28 oktober 2016

 Agenda komende schooljaar











3 november rapport 1 mee naar huis toe
dinsdag 1 november ochtend voorstelling voor groepen 7&8 FIETSEN MEE
Vanaf 7 november vervolggesprekken ouders leerlingen (facultatief)
Donderdag 1 december Sint op school
Maandag 5 december studiedag
donderdag 15 december inloop ochtend 8.30 – 9.00 uur
22 december kerstviering (moment op de dag nog niet bekend)
vrijdag 23 december start kerstvakantie om 12.15 uur voor alle kinderen

Voortgangsgesprekken 1

In de week startend op 7 november staan de vervolggesprekken 1 op de agenda voor ouders
van groep 1 t/m 4 en die van ouders en kinderen van 5 t/m 7.
Van een aantal kinderen worden de ouders door leerkrachten verzocht om in te tekenen voor
een gesprek. Ouders die niet uitgenodigd zijn kunnen als zij dat zelf wensen op eigen initiatief
intekenen voor een 10 minuten gesprek. De algemene uitnodiging om in te tekenen krijgt u via
digiDuif toegezonden. Intekenen is ditmaal mogelijk van 3 november 18:00 uur tot 4 november
21.00 uur.
De kinderen en de ouders van groep 8 vinden de voorlopig adviesgesprekken een week later
plaats. Zij worden via digiDuif uitgenodigd om in tussen 7 en 10 november in te tekenen voor
de gesprekken die de week erna ingepland zijn.
Alle gesprekken zijn wederom aansluitend aan schooltijd gepland.



VO gids digitaal

De leerlingen van groep 8 krijgen, zoals gisteravond is toegezegd, volgende week de VO gids
mee naar huis. Hierin staan alle scholen uit de omgeving omschreven. Ook is daarin precies
terug te vinden wat de VO scholen in de komende periode aan informatieve bijeenkomsten
hebben voor ouders en of kennismakingsmomenten voor toekomstige brugklasleerlingen. Via
deze link kunt u hiervan gebruik maken.
http://www.devogids.nl/schoolwijzer/schoolwijzer.php



…@atriumplein.nl

De leerlingen van groep 5 t/m 8 werken allemaal op de Chromebooks. Voor alle leerlingen is
inmiddels een Google account aangemaakt. voornaamachternaam@atriumplein.nl Hierdoor
zullen kinderen niet alleen met methodesoftware werken maar ook voor ander werk, zoals
werkstukken en presentaties bezig zijn op de computer . We zullen hen hierbij, in de komende
periode, helpen hierin vaardig te worden en doen regelmatig verslag in de nieuwsbrief.
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Teamnieuws

Juf Emma is afgelopen week geopereerd. De komende 6 weken mag zij haar voet absoluut
niet belasten. Ze geeft aan zich prima te voelen en hoopt, net als wij, dat het herstel daarna
voorspoedig zal verlopen.
Juf Sara hervat na haar bevalling van Luuk en het daarna opgenomen ouderschapsverlof
weer met werken in groep 3 naast juf Marloes.
Juf Nicole die tot en met woensdag juf Sara verving start maandag in groep 5 als vervangster
van juf Emma.



Dank
Het team heeft in de vakantie vele complimenten mogen
ontvangen naar aanleiding van de feestweek. Dat dit leuk
gevonden wordt en op prijs wordt gesteld willen we graag met u
delen.

De kinderen zijn inmiddels stickers aan het verzamelen. Kent u niet alle leerkrachten? Bij alle
groepen hangen de foto’s van alle leerkrachten die in dat lokaal werkzaam zijn. Dit moet de
kinderen helpen bij het zoeken.



Typecursus

Vanmiddag zijn 20 leerlingen gestart aan de typecursus welke door Dompvloet uit Heiloo bij
ons op school gegeven gaat worden. We zijn benieuwd met hoeveel aanslagen per minuut zij
in februari hun diploma zullen gaan behalen.



Werkgroep ouderbetrokkenheid

Wie zit er in de werkgroep ouderbetrokkenheid, wat doen zij? Wat streven ze na? Waar wordt
aan gewerkt? U kunt het zien bij beide toegangsdeuren van de school.

Juf
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Groepsdoelen week van 31 oktober t/m 4 november

Week van 31 oktober
-letter van de week: v
- zelf zinnen maken en eerste
en laatste woord van de zin
benoemen
- schrijfdans: de boom op
muziek
- fragmenten van het
ankerverhaal naspelen
-met echte bladeren spiegelen
en figuren naleggen

Thema: Herfst (Ritseldans en Notentaart)
Groepen 1-2

Doelen groepen 3 A Eelkje & 3 B Sara Marloes
VLL
We starten met kern 3.
Wanneer de blauwe mapjes nog niet zijn ingeleverd mogen die worden
ingeleverd.
We leren de structureerwoorden: doos, poes
We leren de bijbehorende letters: d, oe
We leren het woord: de
We herhalen de geleerde woorden en de bijbehorende letters.
Zie ook
Rekenen
Aantallen tot en met 10 in tweeën en drieën verdelen
Aanvullen tot 10
Splitsen tot en met 10
Betalen met geld van €1,€2 en €5
Schrijven

Aanleren van de schrijfletters: d, oe
We herhalen de schrijfletters: een doos
We leren om leesletters om te zetten in schrijfletters

toetsen
Leerkrachtenbezetting

Maandag start juf Sara

Doelen groepen 4A Hester Caroline & 4B Rachel Simone
Taal
Een denkgesprek voeren, leren een ander een tip te geven; Leren een reis
te beschrijven met een vast patroon aan vragen; De kinderen
consolideren de woorden van de week;
Spelling
Herhalen
Rekenen
Springen op de getallenlijn; Optellen met tientallen en enen; Werken met
de getallenlijn tot 100; Stipsommen;
toetsen
Andere info
Donderdag rapport 1 mee.
Leerkrachtenbezetting
-
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Doelen groepen 5A Harry Stephanie
Taal
Een kort gedicht maken, tops en tips leren geven en ontvangen, een
gedicht presenteren aan elkaar, leren feedback te geven op een
presentatie.
Spelling
Woorden met twee categorieën, woorden met de ei, hoofdletters,
woorden die eindigen op uw.
Rekenen
Verband tussen keer- en deelsommen, rekenen met euromunten, kunnen
delen door vijf, prijzen vergelijken, meten van lijnen in cm.
toetsen
Andere info
Leerkrachtenbezetting
Doelen groepen 5B Emma Joke (Rachel)
Taal
Een kort gedicht maken, tops en tips leren geven en ontvangen, een
gedicht presenteren aan elkaar, leren feedback te geven op een
presentatie.
Spelling
Het klankgroepenwoord met twee klankgroepen, klankgroepenwoord met
een lange klank, hoofdletters.
Rekenen
Verband tussen keer- en deelsommen, rekenen met euromunten, kunnen
delen door vijf, prijzen vergelijken, meten van lijnen in cm.
toetsen
Donderdag 3 nov: Toets aardrijskunde hoofdstuk 1
Andere info
Leerkrachtenbezetting
Vanaf maandag juf Nicole voor juf Emma
Doelen groepen 6A Brigitte Marije (Josine Lio)
Taal
Denkgesprek voeren, korte informatieve tekst schrijven, een voorwerp
beschrijven, tips en tops geven en ontvangen
Spelling
Woorden met komma s, hulpwerkwoord, voltooid deelwoord, woorden als
politie
Rekenen
Rekenen met tijd, klokkijken met minuten, vermenigvuldigen en optellen in
een som, routes schatten op de kaart, standpunt bepalen
toetsen
Woensdag: Topografie: Noord-Holland
Andere info
Leerkrachtenbezetting
Donderdag: Juf Hilde werkt, Juf Marije
Bouwcoördinator/studie
Doelen groepen 67B Merel
Taal
Groep 6: Leren een titelpagina en inhoudsopgave te maken,
beschrijvingen begrijpen en er vragen over stellen en herhalen blok 2.
Groep 7: Voorlezen en beoordelen van een familieverhaal en herhalen
blok 2.
Spelling
Groep 6: Kilowoord, uitbreiding au-woorden, komma-s-woord, woord van
het gids rijtje, hulpwerkwoord, voltooid deelwoord, centwoord en woord
van het uw-rijtje.
Groep 7: Uitbreiding lucht-woorden, persoonsvorm en onderwerp.
Rekenen
Groep 6: Routes op een wegenkaart aflezen, afstanden optellen en
analoge kloktijden in minuten.
Groep 7: Cijferend aftrekken, aftrekken in contextsituaties, aflezen en
interpreteren afstand/tijd op lijngrafieken en snelheid berekenen in km/u.
toetsen
Maandag 31-10 natuurtoets.
Donderdag 3-11 taaltoets.
Vrijdag 4-11 geschiedenistoets.
Andere info
Leerkrachtenbezetting
Woensdag juf Caroline in plaats van juf Merel
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Doelen groepen 78A Yvonne
Taal
Groep 7: Schrijven een waargebeurd familieverhaal, lezen dit voor en
beoordelen het van elkaar.
Groep 8: Leren teksten schrijven voor verschillende doelgroepen en
beoordelen dit van elkaar.
Spelling
Groep 7: Uitbreiding lucht-woorden, persoonsvorm en onderwerp.
Groep 8: Leenwoorden en categorieën herhalen t/m het trema meervoud.
Rekenen
Groep 7: Cijferend aftrekken, aftrekken in contextsituaties, aflezen en
interpreteren afstand/tijd op lijngrafieken en snelheid berekenen in km/u.
Groep 8: breuken en procenten, rekenen met schaal.
toetsen
Groep 7: donderdag natuur toets, vrijdag verkeerstoets.
Groep 8: dinsdag aardrijkskunde toets, donderdag geschiedenis toets.
Andere info
Leerkrachtenbezetting

Doelen groepen 8B Annabel
Taal
Leren teksten schrijven voor verschillende doelgroepen en beoordelen dit
van elkaar.
Spelling
Leenwoorden en categorieën herhalen t/m het trema meervoud.
Rekenen
Breuken en procenten, BTW berekenen en rekenen met schaal.
toetsen
Andere info
Leerkrachtenbezetting
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Jongens club
Vrijdag 7 oktober starten we met de club voor de jongens van groep 5+6+7+8.
We gaan spelletjes doen, bijpraten of je favoriete speelgoed laten zien, knutselen en bekijken hoe
een bijvoorbeeld een computer of printer in elkaar zit en nog veel meer.
Het is een gezellige avond met elkaar.
De jongensclub is op vrijdagavond van 18.30 uur tot 19.30 uur in de Rank.
Dit zijn de clubavonden:
7 oktober (neem je een leuk spelletje mee?)
21 oktober
4 november en 18 november (Sintklaas)
2 december en 16 december
en Dinsdag 20 december Kerstviering gezamenlijk met alle clubs!
We beginnen daarna weer in het nieuwe jaar na de kerstvakantie
Kosten € 10,-- voor het hele clubjaar
Graag invullen en inleveren op de 1e avond:
Naam:…………………………………
e-mail:…………………………………
telefoonnummer:…………………
We hopen dat jullie allemaal komen en neem gerust een vriendje mee, alle jongens zijn welkom! We
hebben er zin in!
Groetjes de clubleiding
Beste (groot) ouders/verzorgers of oudere broer/zus,
P.s. We zoeken a.u.b. nog clubleiding. We gaan het nu twee wekelijks gezamenlijk doen. En anders
kunnen we de groepen splitsen en apart de groep 5+6 en 7+8 om de twee weken doen!!
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