Nieuwsbrief no. 9 03 - 11 - 2017
SAMEN VOORUIT >>>

Agenda komende periode
•
•
•
•
•

ma 6 november ouderbetrokkenheid 19.00 uur
13-17 november voorlopige adviesgesprekken groep 8
Di 5 december bezoek Sint
18 t/m 22 december kerstinloop
21 december kerstviering 16.45 – 18.45 uur!

Voorlichting schoolkeuze groep 7 en 8
Gisteravond vond de voorlichtingsavond voor
ouders van groep 7 en 8 plaats. Hieronder de link
naar de opendagenplanner. Via deze link krijgt
u een duidelijk overzicht wanneer er op welke
VO school uit de regio iets te doen is.
https://www.devogids.nl/scholen/open-dagenplanner

Koffie inloop
Vanochtend bij het tweede inloopmoment is de inlooptijd in de ochtend nogmaals ter sprake
gebracht. Toegezegd is dat dit onderwerp met het team besproken waarna mogelijk een
aanpassing doorgevoerd kan worden. Leerkrachten starten hun werkdag om 8.00 uur. De tijd
voorafgaand aan school is met de invoering van het continurooster belangrijk voor het
klaarleggen van materialen voor de hele dag. Dit is de hoofdreden om wat terughoudend te
zijn ten aanzien van het aanpassen van de inlooptijd.
De sfeer was heel positief en sluit aan bij de positieve ontwikkelingen en sfeer die op school
aanwezig is. Super dat ook dit reden is om bij dit soort momenten aanwezig te zijn.
De uitwerkingen van de fictieve JO 3.0 (fictieve leerling die onze school verlaat) zijn kort
gedeeld met de aanwezige ouders. Samen met de ouders zijn we op zoek naar een
onderwerp voor een algemene informatieavond wat de interesse van veel ouders heeft.
Omgaan met sociale media, seksuele voorlichting aan kinderen, pesten en JO 3.0 zijn tot nu
toe genoemd als mogelijk onderwerpen. Kon u niet aanwezig zijn maar heeft u wel een idee?
Schroom dan niet om dit met Frans te delen.
De volgende koffie inloop staat gepland op woensdag 24 januari.

Teamtraining
Op onze school worden veel stagiaires begeleid. Woensdag aanstaande is de eerste van de
vier bijeenkomsten van de training stagebegeleiding die het hele team dit jaar zal gaan
volgen.
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Teamkamer
Op facebook heeft u al
kunnen zien dat de
teamkamer in de afgelopen
herfstvakantie een
metamorfose heeft
ondergaan. Annet en Frans
zijn aan het klussen geweest
zonder dat de collega’s
hiervan op de hoogte waren.
De ruimte is lekker kleurrijk en
heeft een positieve uitstraling
gekregen.

Schoolschaken
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!

Enquête cultuuraanbod Langedijk
Ben je of ken je ouder(s) met kinderen in de leeftijd van 4 tot 16 jaar in Langedijk?
Je zou dan erg helpen door deze enquête (duurt 3 minuten) in te vullen.
Dit onderzoek wordt uitgevoerd in opdracht van Gemeente Langedijk. Het onderzoek wordt
gedaan onder aanbieders en (toekomstige) gebruikers van het cultuuraanbod in de vrije tijd.
We onderzoeken onder meer de vindbaarheid van lessen zoals muziek, theater en
beeldende kunst. Veel dank voor je medewerking!

https://goo.gl/forms/dWHG8MshpfUswWPt1

Doelen week van 6 t/m 10 november
Doelen groepen 1-2
Taal
Letter van de week = r
Rijmen/begrippen recept/apotheek/opbouw van zin uit woorden
Rekenen
Meer, minder, evenveel/tellen tot 10 met Jelle de muis
Voorbereidend Schrijfdans: de boom op muziek
schrijven
Schrijven in de basisschool: vanuit rechte rug en vanuit heupen
schrijfbeweging maken.
Andere info
Leerkrachtenbezetting
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Doelen groepen 3 B Eelkje
3ASara en Marloes
VLL
We leren de structureerwoorden: koek en ijs
We leren de letters: ‘k’ en ‘ij’
Zie ook
http://pausjohannesschool.nl/app/uploads/2013/01/Kern-3nieuwsbrief.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.
Leerkrachtenbezetting
Doelen groepen 4a Rachel
4b Eelkje
Taal
Herhalen van de woorden van het thema, remediëren en herhalen na de
toets, woordkettingen maken van dingen die je onderweg tegenkomt,
gezamenlijk reflecteren op het thema en het thema afsluiten
Spelling
Start blok 3: het eeuw, ieuw woord, leren schrijven van het
klankgroepenwoord, herkennen en schrijven van een samenstelling
Rekenen
Alle munten en biljetten tot 100 euro, wisselen tot 100 euro, aftreksommen
tot 20, sprongen van 10 en 1 op de getallenlijn, digitale tijd: hele uren,
klokkijken hele en halve uren, optelsommen tot 100
toetsen
Taal thema ‘Onderweg’
Andere info
Leerkrachtenbezetting
Doelen groepen 5A en 5B
Taal
Het schijven van een gedicht en het presenteren daarvan.
Herhaling, verrijken en remediëren van de geleerde taalvaardigheden.
Spelling
Herhaling van de aangeboden categorieën , woordsoorten, leestekens
Rekenen

Schatten van grote getallen, rekenen met geld, verkennen van getallen
t/m 1000 in contexten, tellen met sprongen van 50 en 10 t/m 500
Toetsen
Vrijdag groep 5b :Natuur blok 4: “Weet wat je eet” ( De kinderen hebben
een samenvatting meegekregen)
Andere info
Geen.
Leerkrachtenbezetting
-

Doelen groepen 6A Hester - Simone
Taal
Thema: Zeebenen. De kinderen maken de toets Zeebenen; Daarna
remediëren of herhalen en verrijken hun kennis van de themawoorden en
afsluiting van het thema.
Spelling
De kinderen herhalen de tot nu toe aangeboden categorieën en
uitbreidingen.
Rekenen

De kinderen leren routes op kaart lezen, schatten en berekenen; Rekenen
met schaal; Rekenen met tijd; Klokkijken met minuten; Vertraging
berekenen met minuten; Herhalen.
Toetsen
Toets Taal Zeebenen op dinsdag 7 november ’17
Andere info
Geen.
Leerkrachtenbezetting
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Doelen groepen 6B Brigitte - Anna
Taal
Thema: Zeebenen
De kinderen maken de toets Zeebenen; Daarna remediëren of herhalen
en verrijken hun kennis van de themawoorden en afsluiting van het thema.
Spelling
De kinderen herhalen de tot nu toe aangeboden categorieën en
uitbreidingen.
Rekenen
De kinderen leren routes op kaart lezen, schatten en berekenen; Rekenen
met schaal; Rekenen met tijd; Klokkijken met minuten; Vertraging
berekenen met minuten; Herhalen.
Toetsen
Toets Taal Zeebenen op woensdag 8 november
Andere info
Vrijdag 10 november nemen de kinderen hun lampion mee naar huis.
Leerkrachtenbezetting
Donderdag 9 november 13.30-14.00 juf Hilde i.p.v. juf Anna
Doelen groepen 7A Merel
Taal
Thema: Licht
Nieuwe woorden rondom het thema ‘licht’, spreekwoorden en gezegden,
een verschijnsel verklaren en een verslag van een proefje schrijven.
Spelling
Militairwoord en de komma.
Rekenen
Cijferend aftrekken met overschrijding en grafieken interpreteren.
toetsen
Leerkrachtenbezetting
Doelen groep 7b: Caroline Marije
Taal
Remediëren en herhalen, nieuwe thema : lucht. Woordenschat,
spreekwoorden en gezegden leren gebruiken
Spelling
Militairwoord, komma na citaat, dictee zonder kaart,
Rekenen
Betekenis kommagetal, breuken en geld, kommagetallen op de
getallenlijn, kubieke M en Dm, cijferend optellen
toetsen
Andere info
Leerkrachtenbezetting
Doelen groep 8b: Caroline Marije
Taal
Presenteren nieuwsbericht,
Spelling
Herhalen leenwoorden, klangroepwoorden, werkwoorden, latijns
voorvoegsel, leenwoorden, zelfst. nw, stoffelijke bijv. nw. ,
Rekenen
Breuk, percentage, verhoudingen, straalberekening, cijferend optellen en
vermenigvuldigen.
toetsen
Donderdag: Taaltoets
Andere info
Leerkrachtenbezetting
Doelen groep 8 Annabel
Taal
Toets, remediëren/herhalen/verrijken vanuit toets, woordenschat.
Spelling
Herhalen van de tot nu toe aangeboden categorieën en herhalen
woordsoorten, zinsdelen en leestekens, klankgroepenwoord.
Rekenen
Verhaaltjessommen, rekenen met schaal, berekenen van tijdsduur in
samenhang met tijdzones.
toetsen
Maandag: Toets taal
Andere info
Leerkrachtenbezetting
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