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SAMEN VOORUIT >>>

Agenda komende periode
•
•
•
•
•

18 november tuingroep
Di 5 december bezoek Sint
18 t/m 22 december kerstinloop
21 december kerstviering 16.45 – 18.45 uur!
22 december start kerstvakantie 12.00 uur.

Ziek en zeer uit het team
De afgelopen week was behoorlijk emotioneel voor een aantal teamleden door het overlijden
van familieleden van onze collega’s. Vorige week overleden de moeders van Nicole en Emma
beiden na een lang ziekbed. De schoonmoeder van Sonja overleed deze week na een
periode van waken door de familie. Dezelfde dag overleed zeer plotseling de schoonvader
van Nicole (tevens opa van Maud uit groep 6).
Door de logische afwezigheid van deze collega’s zijn we nogmaals heel duidelijk
geconfronteerd met een tekort aan invallers waarover verder in de nieuwsbrief meer
informatie.
Juf Karin heeft de afgelopen periode nog verdere onderzoeken gehad, waarbij een mogelijke
oorzaak van haar voortdurende pijnklachten, die terugkeer naar werk onmogelijk maakt,
gevonden is. Na aanvullende onderzoeken wordt een behandelmethode gekozen waarvan
zij en wij hopen dat deze effect gaat hebben. Juf Yvonne en juf Yvonne blijven voorlopig de
leerkrachten van groep 1-2c.
Juf Stephanie is na haar behandeling met kleine stapjes terug aan het komen op school. In
overleg met bedrijfsarts gebeurt dit, ondanks de wens van Stephanie om dit snel te doen, in
kleine verantwoorde stapjes. Nicole blijft daardoor langer samen met Harry en Stephanie de
lessen verzorgen aan deze groep.
Het herstel van juf Ioana (onderwijsassistente) gaat minder voorspoedig omdat de juiste
instelling van de medicatie moeizaam verloopt. Wanneer de eerste stappen in school gezet
gaan worden door Ioana is op dit moment nog niet te voorspellen. Juf Kelly blijft haar
vervangen.

Vervangingsproblematiek
Deze week hebben drie groepen meegemaakt dat het vinden van vervangers niet lukte. De
teamleden zijn heel creatief aan het denken gegaan en hebben geresulteerd in
onderstaande afspraken. We nemen aan dat u begrijpt dat dit noodmaatregelen zijn
die niet onze voorkeur hebben. Als deze ingezet worden is het streven u voorafgaand
aan de dag te informeren dat dit aan de orde is voor de groep van uw kind.
Gr. 1-2

Gr. 3-4
Gr. 5 t/m 8

Bij ziekte afwezigheid van een van de leerkrachten van de groepen 1-2 zonder vervanger te
vinden is gaan 6 groep 2 leerlingen naar groep 3. De andere kinderen worden verdeeld over de
andere twee kleutergroepen (tot maximaal 36 leerlingen). Boven dit aantal worden
onderwijsassistenten ingezet.
Bij ziekte afwezigheid van een van de leerkrachten uit deze groepen (zonder vervanger) worden
de lessen door de twee overgebleven leerkrachten verzorgd als totale groep 3 en totale groep 4.
Bij ziekte / afwezigheid van een van de leerkrachten uit deze groepen (zonder vervanger) worden
de kinderen met een overzicht aan werk, taken verdeeld over de andere groepen (5 t/m 8)
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Nogmaals het verzoek of u, als u iemand kent met een
onderwijsbevoegdheid (ook een uit het verleden) die mogelijk beschikbaar
is om in te vallen, deze verzoekt contact met ons op te nemen.
Voor de invulling van het zwangerschapsverlof van juf Simone vanaf 18 januari tot aan
zomervakantie om do en vr is een vacature uitgezet op diverse plaatsen. Wilt u deze ook delen
in uw (digitale) vrienden / kennissenkring? Meer informatie vindt u ook op onze facebook
pagina.

Schooldeuren open om 8.25 uur
Een aantal maal is de inlooptijd van de
school besproken en beschreven. Vanuit
een aantal ouders de vraag of de
schooldeur niet eerder geopend kan
worden.
De
werkdag
van
de
leerkrachten start om 8.00uur. De tijd
totdat de kinderen binnenkomen is nodig
voor de laatste voorbereidingen en een korte briefing. De uitgesproken wens om de deuren
eerder te openen is zoals toegezegd in het team besproken.
De openingstijd van de schooldeuren blijft ongewijzigd (8.25 uur). Dagen waarop het bij
aanvang van de school regent gaat de deur open om 8.20 uur. Reden om dit zo te doen is
dat wij zien dat na de gewenningsperiode meer dan 95% van de leerlingen op tijd in de klas
zit. Een aantal kinderen dat nu geregeld te laat op school komt, kwam in het verleden ook
meer dan eens te laat op school. We willen u derhalve nogmaals verzoeken om tijdig thuis te
vertrekken.
De leerkrachten heten de leerlingen iedere ochtend heel graag persoonlijk welkom en zien
dat het kort afscheid nemen buiten de school of voor de klas (in onderbouw) hierbij helpt. Ook
bij de kleuters geldt dat als de klassendeur bij aankomst op school dicht is uw kind alleen de
klas binnenkomt omdat de lessen begonnen zijn. Tijdens de inloopweken die voor de vakanties
gepland staan heeft u alle kans om samen met uw kind de start van een lesdag mee te maken.

Bezoek gezondheidscentrum
De groepen 1-2 hebben de afgelopen weken uitvoerig gewerkt
aan het thema gezondheid. De moeder van Mees heeft in alle
klassen iets van haar beroep van verpleegkundige laten zien. Er is
getekend, geknutseld. Er zijn pleisters geplakt, verbanden
aangelegd.
Vandaag bezoeken alle groepen het gezondheidscentrum de
Vroonen waar zij een rondleiding krijgen.

Tuingroep hulp gezocht
Morgen, de derde zaterdag van de maand komt de tuingroep weer bijeen om met elkaar de
omgeving van de school netjes te maken. Ook wordt in deze tijd de bladeren van het dak
gehaald om verstopping van waterafvoer en bijkomende overlast te voorkomen. Zaterdag 18
november komt deze groep vanaf 8.00 uur weer bij elkaar. Voor deze dag is de tuingroep nog
op zoek naar versterking. Kunt u een uurtje helpen dan zou dat geweldig zijn. Vele handen
maken licht werk!
Wilt u uw komst aangeven aan John Kunis, grote stimulator van de tuingroep.
johnkunis@hotmail.com
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Nieuws vanuit Atrium betreffende PO-Front - in actie
In oktober is er massaal gestaakt in het basisonderwijs. Stichting Atrium
ondersteunde toen de acties die ook door alle 6 de Atriumscholen zijn
gevoerd.
Op dit moment is het, vanwege het nieuw aangetreden kabinet, even luw in de media t.a.v. de POacties. Echter, het PO, zowel de leraren (PO-Front –in actie) als de werkgevers (de PO Raad) blijven op
de barricade.
Aan de eerder gestelde eisen van het basisonderwijs, om 1,4 miljard euro te verkrijgen (salarissen
omhoog en werkdruk naar beneden, om zo het lerarentekort te kunnen opvangen in de toekomst) is
niet tegemoet gekomen.
De nieuwe onderwijsminister Arie Slob, heeft van de PO-Raad & het PO Front het ultimatum gekregen
om uiterlijk in de week van 5 december – als de 2e Kamer waarschijnlijk de OCW-begroting behandelt
te reageren. Het primair onderwijs wil weten hoe en wanneer de 900 miljoen voor salarissen en de
500 miljoen euro voor werkdrukbestrijding er gaan komen.
Indien er, na gesprekken die momenteel intensief gevoerd worden met leerkrachten,
onderwijsondersteuners, schoolleiders en –bestuurders, geen oplossing komt, is het PO bereid
nogmaals te gaan staken.
We informeren u hierover, liefst tijdig, als er ook op de school van uw kind(eren) wordt gestaakt –
hetzij in december of januari. Hopelijk heeft u begrip voor de eisen van het basisonderwijs en ziet u
dat ook op onze scholen de onderwijscontinuïteit onder druk staat door het lerarentekort. Indien er
acties komen, zal dit landelijk aangekondigd worden. Ook de directeur van uw eigen school zal u,
samen met de bestuurder van stichting Atrium op de hoogte houden.

Aankomst Sint in Sint Pancras
Hij komt, Hij komt. Met hulp van een aantal ouders is
de boot van Sint inmiddels als speelhoek al
gearriveerd op school. Wat zullen de vele
hulppietjes die op onze school zitten hiervan gaan
genieten! Hieronder informatie over de aankomst
van de Sint in Sint Pancras.

Komen wij een bezoek brengen aan Sint Pancras
Om 13:00uur vertrekken wij vanaf het Kerkplein
voor de ronde door het dorp.
Rond 14:00 rusten wij even uit bij de Paus
Johannes School, en zijn er voor de kinderen
spelletjes!
Om ongeveer 15:00 komen wij aan bij de
Regenboogkerk waar wij er een groot feest van
maken!
Kom jij ook?
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Doelen week van 20 t/m 24 november
Doelen groepen 1-2
Taal
Letter van de week = p
Woordenschat: de assecoires van Sint en Piet
Rekenen
Dit ben ik; lichaamsbesef en oriëntatie in de ruimte
Schrijven
Schrijfdans: de boom op papier
Schrijven in de basisschool: in een doorgaande beweging een
wervelstorm naar rechts maken
Andere info
Woensdag 22-11: kinderen mogen verkleed als Sint of Piet op school
komen
Leerkrachtenbezetting
Vrijdag 24-11 Hilde werkt voor Ina (BC dag)
Doelen groepen 3 A Eelkje & 3 B Sara Marloes
VLL
We leren de structureerwoorden: huis, weg en bos
We leren de letter: ‘h’, ‘w’, en ‘o’.
Zie ook
http://pausjohannesschool.nl/app/uploads/2013/01/Kern-4-nieuwsbrief2.pdf
Rekenen
We leren om:
- te rekenen met geld €1, €2 en €5
- terug tellen vanaf 10 met stappen van 1 en 2
- de ogen op 2 dobbelstenen te herkennen
- meten met de kralenliniaal
- splitsen tot en met 10
Schrijven
We leren de schrijfletters: ie, ei, l, h en we herhalen de aangeleerde
schrijfletters.
Bijzonderheden Vrijdagochtend gaan de groepen 3 pepernoten bakken.
Leerkrachtenbezetting
Vrijdag staat juf Sara in groep 3A i.p.v. juf Eelkje
Doelen groepen 4a Rachel
4b Eelkje
Taal
De betekenis leren van nog meer woorden rondom het thema, ontdekken
dat er verschillende woorden zijn om aan te geven of iets groot of klein is,
leren een denkgesprek te voeren, leren een voorwerp of een dier te
beschrijven
Spelling
Het leren schrijven van het voorvoegsel, herkennen en schrijven van de
samenstelling, toets blok 3
Rekenen
Handig tellen in groepjes, tellen met sprongen op de getallenlijn, rekenen
met munten tot 100, herhaald optellen bij het tellen van groepjes, optelen aftreksommen tot 20
toetsen
Spelling blok 3
Leerkrachtenbezetting
Doelen groepen 5a en 5b
Taal
Woordenschat uitbreiden rond het thema Eskimo’s – gesloten vragen leren
herkennen – denkgesprekken voeren met aandacht voor nadenken,
mening geven en luisteren naar elkaar- herkennen van open vragen
Spelling
Herhalen van woorden met drie categorieën – herkennen van het
bijvoeglijk naamwoord
Rekenen
Herhaling getal structuur van 1000 – getallen opsplitsen in 100, 10 en 1 –
geld tellen tot 500 – het HTE schema – sommen maken met 100 als
antwoord – 1kg = 1000g – wegen met g en kg – hoe schrijf je het getal van
taal naar cijfers
toetsen
Spelling blok 3
Leerkrachtenbezetting
Juf Emma ma en di vervangen door meester Jos
Juf Nicole afwezig, di en do nog onbekend wie vervangt. Op
Woensdag meester Jaap.
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Doelen groepen 6A Hester – Simone 6B Brigitte Anna
Taal
Thema: Amsterdam. De kinderen leren de betekenis van nieuwe woorden
rond het thema Amsterdam en zij leren hoe zij achter de betekenis van
een woord kunnen komen. De kinderen leren hoe een schrijver hen
nieuwsgierig maakt naar de rest van een verhaal. De kinderen leren een
denkgesprek te voeren waarbij ze aandacht hebben voor de volgende
aspecten: nadenken, mening geven, luisteren naar de ander, reageren op
de ander. De kinderen leren hoe je bij een verhaal een begin schrijft dat
de lezer nieuwsgierig maakt.
Spelling
De kinderen leren het chefwoord schrijven. De kinderen herkennen het
bijvoeglijk naamwoord als aardrijkskundige naam.
Rekenen
De kinderen maken kennis met: splitsend optellen onder elkaar; Ze leren
een breuk als deel van een geheel; De kinderen maken een staaf- en
lijngrafiek en leren deze lezen. De helft in tabel en splitsend delen;
Andere info
Maandag start van nieuw thema: Kringloop.
Dinsdag start les 1 Sinterklaas timmeren.
Leerkrachtenbezetting
Doelen groepen 7A Merel
Taal
Thema: Licht
Informatief artikel schrijven voor een muurkrant over licht, elkaar tips en
tops geven, samen een muurkracht maken over licht en elkaars
muurkranten bekijken.
Spelling
Herhalen en toets.
Rekenen
Cijferend vermenigvuldigen, ongelijknamige breuken vergelijken,
gelijkwaardigheid van breuken leren zien, breuken op breukencirkels en
breuken op de getallenlijn plaatsen.
Toetsen
Donderdag 23-11: Spelling.
Andere info
Dinsdag 21-11: Lootjes trekken.
Leerkrachtenbezetting
Doelen groepen 7B Caroline en Marije
Taal
Thema: Licht
Informatief artikel schrijven voor een muurkrant over licht, elkaar tips en
tops geven, samen een muurkracht maken over licht en elkaars
muurkranten bekijken.
Spelling
Herhalen en toets.
Rekenen
Cijferend vermenigvuldigen, ongelijknamige breuken vergelijken,
gelijkwaardigheid van breuken leren zien, breuken op breukencirkels en
breuken op de getallenlijn plaatsen.
Toetsen
Donderdag 23-11: Spelling en Begrijpend lezen
Leerkrachtenbezetting
Doelen groep 8A Annabel
Taal
Woordenschat rond het thema ruimte, universele symbolen in
gebruiksaanwijzingen herkennen, denkgesprek voeren, leren hoe je een
handleiding schrijft.
Spelling
Herhalen lastige werkwoorden (vindt je moeder, heb ontmoet), herkennen
van de bepaling van plaats.
Rekenen
Korting berekenen, relatie inhoudsmaten, cijferend vermenigvuldigen,
verhaaltjessommen.
Leerkrachtenbezetting
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Doelen groep 8B Caroline en Marije
Taal
Woordenschat rond het thema ruimte, universele symbolen in
gebruiksaanwijzingen herkennen, denkgesprek voeren, leren hoe je een
handleiding schrijft.
Spelling
Herhalen lastige werkwoorden (vindt je moeder, heb ontmoet), herkennen
van de bepaling van plaats.
Rekenen
Korting berekenen, relatie inhoudsmaten, cijferend vermenigvuldigen,
verhaaltjessommen.
toetsen
Donderdag 23-11: Begrijpend lezen
Leerkrachtenbezetting
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