Nieuwsbrief no. 12 24 - 11 - 2017
SAMEN VOORUIT >>>

Agenda komende periode
•
•
•
•
•
•

Di 5 december bezoek Sint
18 t/m 22 december kerstinloop 8.25 – 8.45 uur
21 december kerstviering 16.45 – 18.45 uur!
22 december start kerstvakantie 12.00 uur.
17 januari werkgroep ouderbetrokkenheid
Woensdag 24 januari (koffie inloop 8.45 – 9.30 uur)

Kerstviering donderdag 21 december
Zoals u eerder in de agenda heeft kunnen
zien vindt de kerstviering op donderdag 21
december plaats.
Dit jaar hebben we weer gekozen voor
een kerstdiner in de avond. (17:00 – 18:45
uur). Hiervoor willen we u vragen om,
samen met uw kind wat lekkers te maken.
Net als vorig jaar, wordt, om voor een
divers aanbod te zorgen, een intekenlijst
gebruikt in digiDuif. Hier kunt u vanaf a.s.
maandag 27 november tot en met 11
december aangeven wat u voor lekkers
kunt verzorgen voor in de groep van uw
kind(eren).
De viering begint om 17:00 uur. U kunt uw kind om 16:45 in de klas brengen via de
kleuteringang. Op het kleuterplein is het gezellig verlicht en kunt u al in de kerstsfeer
komen met een muziekje. Om 18:45 kunnen de kinderen weer opgehaald worden uit
de klas. Het kerstverhaal zal op een leuke, bijzondere en creatieve manier verteld
worden op school. Zou u uw kind deze ochtend een bord, bestek en een beker willen
meegeven?
Terwijl de kinderen in de klas eten is er voor de ouders op
het kleuterplein gelegenheid om met elkaar heerlijke
erwtensoep en worst te nuttigen. Hiervoor willen wij wel
graag weten i.v.m. het bestellen van de soep en worst op
hoeveel ouders, broertjes en zusjes wij kunnen rekenen. U
kunt zich hiervoor aanmelden tot 1 december via
ouderverenigingpjs@gmail.com .
We hopen op mooi kerstweer en prachtig aangeklede
kerstkinderen!

Nieuwsbrief PJS no. 12 vrijdag 24 - 11 - 2017

Pagina 1 van 5

Pepernoten bakken in de groepen 3 en 4
Nee dit is geen rekenles waarin in de
praktijk wordt uitgezocht hoeveel handen
tegelijkertijd in deze kom passen. Hier
wordt gekneed aan pepernoten deeg!
De kinderen van de groepen 3 en 4
hebben met hulp van heel veel ouders
heel veel pepernoten gebakken.
Dank aan de vele helpende handen die
nadat de kinderen geholpen zijn thuis de
ovens de rest van het werk hebben laten
doen. Deze zijn vele malen lekkerder dan
de noten die je kunt kopen!

Schoolmelk
Het aantal leerlingen dat een of meerdere dagen gebruik
maakt van schoolmelk is de afgelopen periode enorm
toegenomen.
Jonna en Sarah uit groep 7 hebben deze week de taak gehad
om de melkpakjes langs alle groepen te brengen. Trots laten zij
hier zien dat ze dat geweldig kunnen. Vanaf 11.30 uur zorgen
zij dat de kinderen die hiervoor zijn aangemeld hun melk in de
klas afgeleverd krijgen.
Overweegt u ook uw kind gebruik te laten maken dan kunt u
dat via de site www.schoolmelk.nl . Bij aanmelden geeft u de
naam van onze school aan en de rest spreekt voor zich.

Aanmeldingen
Het aantal rondleidingen aan ouders, door de leerlingen van groep 8, die op zoek zijn naar
een school voor hun oudste kind is de afgelopen weken hoog. Niet alleen ouders van kinderen
die bijna vier zijn nemen contact met ons op voor een kennismaking en rondleiding. Ook
ouders van kinderen die nog geen twee jaar zijn doen deze verzoeken en komen bij ons om
hun kind aan te melden.
Heeft u komend schooljaar (schooljaren) nog kinderen die mogelijk op onze school gaan
starten die nog niet ingeschreven staan? Bij deze het verzoek om dat eerdaags te doen.

GGD onderzoeken
Ouders van kinderen die in 2007 geboren zijn krijgen van de GGD een brief thuisgestuurd welke
zij ingevuld voor 7 december aanstaande bij de leerkracht moeten inleveren. De onderzoeken
door de verpleegkundige vinden plaats op 13, 19 en 21 december.
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Doelen week van 27 november t/m 1 december
Doelen groepen 1-2
Taal
Letter van de week = s
Begrijpend luisteren met prentenboek van Sinterklaas
Rekenen
Kinderen ontwikkelen maatbesef m.b.v. flessen en bekertjes
Schrijven
Schrijfdans: de landschapswandeling op muziek
Schrijven in de basisschool: stimuleren van de schrijfvoorwaarden door de
lichaamsdelen aan de linker- en rechterkant te benoemen
Andere info
Donderdag 30-11: kinderen mogen verkleed als Sint of Piet op school
komen
Vrijdag 1-12: groepen 1-2 gaan pepernoten bakken
Leerkrachtenbezetting
Vrijdag 1-12 Hilde werkt voor Ina (BC dag)
Doelen groepen 3 B Eelkje
3ASara en Marloes
VLL
We leren de structureerwoorden: tak en hut
We leren de letters: ‘a’ en ‘u’
Zie ook
http://pausjohannesschool.nl/app/uploads/2013/01/Kern-4nieuwsbrief.pdf
Rekenen
We sluiten blok 2 af en herhalen de aangeboden leerstof.

Schrijven
We leren de letters p, o, ou, v en w schrijven in schrijfletters.
toetsen
Toets blok 2 rekenen
Bijzonderheden
Leerkrachtenbezetting
3B: donderdag is juf Hilde in de groep i.p.v. juf Eelkje
Doelen groepen 4A Rachel
4B Eelkje
Taal
We consolideren de woorden rond het thema klein
We leren iets te beschrijven aan de hand van vooraf gegeven criteria.
We oefenen hoe je voorleest.
We leren iets te presenteren aan elkaar
Spelling
Herhalingsweek.
We herhalen de aangeleerde categorieën.
Rekenen
We sluiten blok 2 af en herhalen de aangeboden leerstof.
toetsen
Toets blok 2 rekenen
Andere info
Leerkrachtenbezetting
4B: Donderdag is juf Hilde in de groep i.p.v. juf Eelkje
Doelen groepen 5A en 5 B
Taal
Antwoorden op open vragen schrijven, feedback geven en krijgen om
antwoorden te verbeteren. Antwoorden leren onthouden d.m.v.
kernwoorden daarna de antwoorden presenteren.
Spelling
Kilowoord, bijvoeglijk naamwoord, herhaling blok 3
Rekenen
Herhaling stof blok 2
toetsen
Spellingtoets blok 3
Rekentoets blok 2
Leerkrachtenbezetting
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Doelen groepen 6A Hester – Simone 6B Brigitte - Anna
Taal
Thema: Amsterdam De kinderen laten zien dat zij zich in een verhaal
kunnen inleven; De kinderen laten zien dat zij een goed begin en slot dat
nieuwsgierig maakt bij het verhaal kunnen schrijven; De kinderen leren
elkaar een top en een tip geven op basis van criteria; De kinderen leren
tops en tips te ontvangen en leren met de feedback hun tekst te
verbeteren; De kinderen leren zich op een gestructureerde wijze
voorbereiden op het vertellen van een verhaal en oefenen zich in het
vertellen van een verhaal. Een aantal kinderen presenteert hun verhaal
aan de hele groep en de rest luistert naar de verhalen.
Spelling
De kinderen leren het schrijven van de tegenwoordige tijd van de stam+t.
De kinderen herkennen het bijvoeglijk naamwoord als aardrijkskundige
naam.
Rekenen
De kinderen maken kennis met splitsend aftrekken onder elkaar; Ze leren
prijzen op te tellen en korting te berekenen. De kinderen leren het
totaalbedrag in te schatten en handig aftrekken tot 1500;
Toetsen
Donderdag 30 november 2017 toets begrijpend lezen blok 2
Andere info
Woensdag 29 november ’17 Schoen zetten
Leerkrachtenbezetting
Doelen groepen 7A Merel
Taal
Thema: Licht
Herhalen, toets en remediëren
Spelling
Herhalen en remediëren.
Rekenen
Cijferend delen, metriek stelsel (1m2) en maten ommeten (1cm2=100mm2).
Toetsen
Maandag 27-11: Natuur 2
Dinsdag 28-11: Aardrijkskunde 2
Woensdag 29-11: Begrijpend Lezen 2
Donderdag 30-11: Taal 3
Andere info
Woensdag 29-11: Schoen zetten. Neem een schoen mee.
Donderdag 30-11: Eerst naar de klas en dan pas naar de gymzaal.
Leerkrachtenbezetting
Doelen groep 7b: Caroline Marije
Taal
Feedback geven aan elkaar, muurkrant met artikel maken,
Spelling
Start blok 4, tremawoorden, lijdend voorwerp, herhalen
Rekenen
Betekenis kommagetal, breuken en geld, kommagetallen op de
getallenlijn, kubieke M en Dm, cijferend optellen en delen, oppervlakte en
inhoud
toetsen
Vrijdag: Taal
Andere info
Leerkrachtenbezetting
Woensdag: Harry voor Caroline

Doelen groep 8A
Taal
Gebruiksaanwijzing maken, tips en tops geven en ontvangen, presenteren.
Spelling
Schrijven lastige woorden, langermaakwoorden, bepaling van plaats,
herhalen en remediëren.
Rekenen
Prijs per kilo en rekenen met de rekenmachine, schaal en afstand
berekenen, breuken en kommagetallen.
toetsen
Donderdag: Dictee blok 3
Donderdag: Begrijpend lezen toets
Andere info
Leerkrachtenbezetting
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Doelen groep 8b: Caroline Marije
Taal
Denkgesprek voeren over ruimte en ruimtevaart, schrijven van een
handleiding, toepassen: handleiding voor een waterraket, feedback
geven.
Spelling
Schrijven lastige woorden, langermaakwoorden, bepaling van plaats,
herhalen en remediëren
Rekenen
Prijs per kilo en rekenen met de rekenmachine, schaal en afstand
berekenen, breuken en kommagetallen
toetsen
Woensdag: Spelling blok 3
Andere info
Leerkrachtenbezetting
Woensdag: Harry voor Caroline
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