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Vrijdag 2 december 2016

 Agenda komende periode





Maandag 5 december studiedag
Donderdag 15 december inloop ochtend 8.30 – 9.00 uur
22 december kerstviering lesdag van 8.15 tot 14.00 uur.
Vrijdag 23 december start kerstvakantie om 12.15 uur voor alle kinderen

 Invalproblematiek
De afgelopen week heeft de pers volgestaan met berichten over de problemen er
zijn in het onderwijs om bij ziekte vervanging van leerkrachten te organiseren. De wet
WWZ wet Werken en Zekerheid speelt zeker een rol. Sinds het eind van vorig schooljaar
heeft stichting Atrium heel
voortvarend
acties
ondernomen om het thuis
houden van groepen bij ziekte
van leerkrachten te voorkomen.
Bekende vervangers die ons
bevallen en bekend zijn bij uw
kinderen kunnen we niet meer
dan driemaal inzetten zonder
dat
Atrium
hiermee
verplichtingen aangaat. Een
aantal collega’s dat inviel op
scholen zijn na beoordeling
benoemd in een zogenaamde
vervangingspool. Yvonne Kuijs
en Nicole Betjes zijn hiervan
voorbeelden. Samen met collega’s van een andere stichting maken zij deel uit van
een invalpool welke beheerd wordt door stichting Ippon. Voor een zieke collega
wordt bij Ippon door ons een vervangingsverzoek uitgezet. Zij zoeken vervolgens
vanuit een gezamenlijke invalpool voor ons een collega die kan invallen. Hierdoor
wordt voorkomen dat we door de wet WWZ ongewenst verplichtingen aangaan met
vervangers.
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Ook zijn er collega’s die bij ons benoemd zijn die soms extra kunnen werken. Hiermee
wordt de invalpool extra aangevuld.
In hoeverre we kunnen voorkomen bij ziekte van een leerkracht een groep naar huis
te moeten sturen is niet te voorspellen. We doen er op deze manier in ieder geval alles
aan om dit te voorkomen. Mochten wij via bovenstaande route geen invaller kunnen
vinden dan proberen we intern nog te wisselen. Zijn er echt geen mogelijkheden dan
zal een verzoek tot thuisblijven gedaan worden. Als dat speelt ontvangt u via digiDuif
een SMS alsook een e-mail bericht van ons.
Mooi is dat ongevraagd, een ouder van onze leerlingen die ook in het onderwijs
werkzaam is, aangeboden heeft om in bepaalde groepen en op dagen bij ons in te
kunnen vallen. Mocht u iemand kennen die dit ook zou willen / kunnen doen wilt u
hen dan verzoeken contact met ons op te nemen. Wij brengen hen in contact met
Ippon. Immers hoe meer opties er zijn hoe kleiner de kans is dat we in de problemen
komen.

 Studiedag maandag aanstaande
Maandag aanstaande hebben we gezamenlijk een vol programma. Het team gaat
zich mogelijk uitspreken over een voorkeur van een continurooster. Op onze agenda
is veel ruimte voor collega’s om met hun directe collega’s in overleg te gaan over hun
klas en leerjaar. ICT, inzet van Chromebooks en de werkgroepen waarvan alle
collega’s deel uitmaken gaan verder met het uitvoeren en uitwerken van hun
plannen.

 Inventarisatie ouderhulp
Wat fijn om te zien dat velen van u zich hebben ingeschreven voor
de intekenlijst van de ouderhulp. Op dit moment staat de teller al op 82
ouders. En dat binnen een paar dagen!
Heeft u het nog niet gedaan? Dan kan het nog steeds. Klik op de
onderstaande link (ctrl + klik) en u komt meteen in de vragenlijst terecht.
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Mkew9uprqkq29ZkQZjVoqzdR_Zg4mNAhKp5aw_BGnRUMlVPOVVXWVhKMEM2N0c4NFBGVTlMODdSRi4u

Alvast heel erg bedankt! Vriendelijke groet, Stephanie Lede

 Wat was het weer een feest
Wat is het toch altijd weer een feest om Sinterklaas te
mogen ontvangen op je school. Wat hebben de
kinderen genoten van deze spannende dag. De
groepen 7/8 en 8 hebben voor het eerst gedobbeld met
elkaar, de groepen 6/7 en 6 hadden echt prachtige
surprises gemaakt. De andere groepen hebben
uiteraard een mooi cadeautje ontvangen. Foto’s vindt u op facebook en op de site.
Dinsdagochtend mogen alle kinderen uiteraard een cadeautje mee naar school toe
nemen om te laten zien. Sinterklaas was heel blij met een compleet feestboek. Nog
drie weken en dan hopen alle kinderen alle stickers van de juffen en meesters
verzameld te hebben. In de klassen wordt al geruild. Een aantal collega’s lijken wat
minder voor te komen in bepaalde groepen.
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 Assessments
In de komende periode worden ook bij de laatste leerkrachten assessments
afgenomen. Niet alleen de leerlingen leren op de PJS. Ook de leerkrachten leren
waar zij goed in zijn en waar zij nog bij kunnen leren. Mocht u van uw kind horen dat
meerster Frans in de klas zat met een i-pad dan kunt u deze opmerking plaatsen.

 Deelname voedselhulp inzameling
Beste ouders en kinderen van de
Langedijker Basisscholen,
Net als de vorige jaren organiseert Voedselhulp
Langedijk voorafgaand aan kerst een
inzamelingsactie van houdbare etenswaren welke
wij ondersteunen. Hoe vol zitten onze kasten, hoe
kunnen we helpen dat iedereen een mooie kerst
heeft?
Aan wat voor producten kunt u denken?
* limonadesiroop
* koffie, thee
* zoet broodbeleg
* macaroni, rijst
* schoolkoekjes
* tanden borstels en tandpasta
* wasmiddel
Daarnaast gaan wij wederom (delen van) kerstpakketten inzamelen.
Inzamelpunten zijn bij de bibliotheek van de kleuters en die van de bovenbouw.
Mocht het zo zijn dat u later nog iets tegen komt wat u wilt doneren? Tijdens de
kerstvakantie zullen wij op werkdagen elke middag geopend zijn. Ons adres is
Broekerwerf 3 in Broek op Langedijk.
Voor meer informatie over onze stichting kunt u terecht op de website:
www.voedselhulplangedijk.nl of bellen met 06-1527 4567.

Wij willen u alvast bedanken voor uw inzet en wensen u fijne
feestdagen toe!
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Groepsdoelen week van 6 december t/m 9 december

Week van 5 december

Groepen 1-2

Taal: prentenboek Sinterkerst
Rekenen: kinderen leren
werken met 2 dobbelstenen;
handig tellen
Letter van de week: M
Het Sinterklaasthema wordt
afgesloten en we zorgen voor
een rustige overgang naar het
volgende thema: Kerst

Doelen groepen 3 B Sara Marloes
VLL
We ronden het woord tak en de bijbehorende letter a af
We leren het structureerwoord hut
We leren de bijbehorende letter u
We herhalen de geleerde woorden en letters
http://www.pausjohannesschool.nl/wp-content/uploads/2013/01/Kern-1-nieuwsbrief.pdf
Zie ook
Rekenen
We gaan spiegelen
We rekenen met dobbelstenen
We rekenen met splitsingen van 6
We leren de getallenrij t/m 20 (ook mbv het rekenrek, plaatsen op
de getallenlijn)
We oefenen met klok kijken
Schrijven
We leren de schrijfletters a en u
We herhalen de schrijfletters oo, ee, aa en oe
toetsen
Leerkrachtenbezetting
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Doelen groepen 4A Hester Caroline
Rekenen
Betekenis van getallen in het dagelijks leven, tellen met sprongen
op de getallenlijn, handig rekenen
Spelling
Herhalen blok 3: eeuw-ieuw-woord
Taal
Voorlezen van eigen tekst, presenteren aan elkaar, publiceren van
eigen werk.
Toetsen
Andere info Maandag 5 december studiedag
Leerkrachtenbezetting
Doelen groepen 4B Rachel Simone
Taal
Ontdekken dat er verschillende woorden zijn om aan te geven of
iets groot of klein is; leren met deze woorden te zeggen hoe groot of
hoe klein iets is; een denkgesprek voeren waarbij ze aandacht
hebben voor de volgende aspecten: nadenken, mening geven,
luisteren naar de ander, reageren op de ander;
Spelling
Herhalen
Rekenen
Sprongen van 5 en 10 op de getallenlijn; getallen springen op een
lege getallenlijn; springen op een getallenlijn
Toetsen
Geen.
Andere info

Leerkrachtenbezetting

-

Doelen groepen 5A Harry Stephanie
Taal
Herkennen van open vragen, een antwoord schrijven op een open
vraag, elkaar tips en tops geven en ontvangen.
Spelling
Een woord met drie categorieën schrijven, herkennen van een
bijvoeglijk naamwoord, het klankgroepenwoord schrijven zonder de
klankgroepenkaart.
Rekenen
Met behulp van structureren leren tellen, getallenstructuur t/m 1000
leren kennen, een strook in acht gelijke stukken kunnen verdelen,
delen met rest.
toetsen
Andere info
Leerkrachtenbezetting
Doelen groepen 5B Emma Joke (Rachel)
Taal
Herkennen van open vragen, een antwoord schrijven op een open
vraag, elkaar tips en tops geven en ontvangen.
Spelling
Leren schrijven van het kilowoord (je hoort ie maar schrijft i), het
klankgroepenwoord schrijven zonder de klankgroepenkaart,
herkennen van het bijvoeglijk naamwoord.
Rekenen
Met behulp van structureren leren tellen, getallenstructuur t/m 1000
leren kennen, een strook in acht gelijke stukken kunnen verdelen,
delen met rest.
toetsen
Andere info
Leerkrachtenbezetting
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Doelen groepen 6A Brigitte Marije (Josine Lio)
Taal
Hoofdstuk 3 ‘Zeebenen’. De kinderen leren een kaart en een
couplet van een lied te schrijven.
Spelling
Het herhalen van de categorieën tot nu toe en het leren schrijven
van het chefwoord.
Rekenen
Het leren van optellen en aftrekken onder elkaar met
overschrijdingen/ tekorten. We leren breuken als deel van een
geheel en breuken aan te vullen tot een geheel.
toetsen
Donderdag: begrijpend lezen
Andere info Maandag studiedag
Leerkrachtenbezetting
-

Doelen groepen 67B Merel
Taal
Groep 6: Couplet van een lied zingen en gebaren erbij bedenken.
Groep 7: Muurkrant maken en beoordelen.
Spelling
Groep 6: Chefwoord en bijvoeglijk naamwoord.
Groep 7: Leenwoord en komma.
Rekenen
Groep 6: Optellen onder elkaar met overschrijding, aftrekken onder
elkaar met tekorten, breuken als deel van een geheel en breuken
aanvullen tot hele.
Groep 7: Cijferend optellen met meerdere overschrijdingen in de
kortste vorm, cijferend optellen vanuit context, cijferend aftrekken
met meerdere keren lenen in de kortste vorm en cijferend aftrekken
vanuit context.
toetsen
Vrijdag 9-12: Taal
Andere info
Leerkrachtenbezetting
Doelen groepen 78A Yvonne
Taal
Groep 7: leren over communicatie met licht, leren een denkgesprek
voeren, leren informatie ordenen in een schema.
Groep 8: kennismaken met een gebruiksaanwijzing, leren een
denkgesprek voeren, leren een handleiding schrijven.
Spelling
Groep 7: leenwoorden, leren dat je een komma schrijft achter een
citaat.
Groep 8: leren lastige werkwoorden (bijv.: vindt je moeder),
bepaling van plaats.
Rekenen
Groep 7: cijferend optellen, cijferend aftrekken en cijferend delen
op de korte manier.
Groep 8: gemiddelde berekenen, prijs berekenen met gewicht.
toetsen
Groep 7 dinsdag toets aardrijkskunde.
Andere info
Leerkrachtenbezetting
Vrijdag 9-12 meester Harry
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Doelen groepen 8B Annabel
Taal
Kennismaken met een gebruiksaanwijzing, leren een denkgesprek
voeren, leren een handleiding schrijven.
Spelling
Leren lastige werkwoorden (bijv.: vindt je moeder), bepaling van
plaats.
Rekenen
Gemiddelde berekenen, prijs berekenen met gewicht.
toetsen
Donderdag toets aardrijkskunde H2
Andere info
Leerkrachtenbezetting
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