Nieuwsbrief no. 13 01 - 12 - 2017
SAMEN VOORUIT >>>

Agenda komende periode
•
•
•
•
•
•
•

Di 5 december bezoek Sint
Di 12 december mogelijke stakingdag
18 t/m 22 december kerstinloop 8.25 – 8.45 uur
Do 21 december kerstviering 16.45 – 18.45 uur!
Vr 22 december start kerstvakantie 12.00 uur.
Wo 17 januari werkgroep ouderbetrokkenheid
Wo 24 januari (koffie inloop 8.45 – 9.30 uur)

Korte nieuwsbrief
Niet dat er weinig gebeurt op school, maar deze week is er weinig nieuws te melden. Graag
vragen we uw aandacht voor onderstaande actie. Door uw inbreng wordt de kerst van velen,
die het door wat voor reden dan ook wat minder hebben, vast een stukje plezieriger. Waarvoor
dank.
Na het weekprogramma vindt u informatie vanuit de parochie over de kerstviering in de
Laurentiuskerk in Oudorp.

Beste ouders,
Net als de vorige jaren organiseren wij van Voedselhulp Langedijk voorafgaand aan kerst een inzamelingsactie
van houdbare levensmiddelen.
Aan wat voor producten kunt u denken?
•
Limonadesiroop
•
Koffie, thee
•
Zoet broodbeleg
•
Macaroni, rijst
•
Soepen en sauzen
•
Schoolkoekjes
•
Tandenborstels en tandpasta
•
Wasmiddel
Op school kunt u spullen inleveren bij de ingang van de kleuters en bij de bieb van de bovenbouw.
Naast deze actie hebben wij nog twee interessante acties, te weten:
•
Inzameling van (delen van) kerstpakketten. Tijdens de kerstvakantie zullen wij op werkdagen elke
middag geopend zijn. U bent van harte welkom!
•
Inzameling van Douwe Egbertspunten. Hiervoor ontvangen wij pakken koffie die wij graag weer uitdelen
aan onze klanten. Wij zijn u dankbaar als u deze bij ons in de brievenbus doet.
Voor meer informatie over onze stichting kunt u terecht op onze website www.voedselhulplangedijk.nl of bellen
met 06-15274567. Ons adres is Broekerwerf 3 in Broek op Langedijk.
Wij willen u alvast bedanken voor uw inzet en wensen u fijne feestdagen toe!
Met vriendelijke groet,
Carla van Hoorn (BudgetCoach en Intaker Voedselhulp Langedijk)
carla@voedselhulplangedijk.nl

Nieuwsbrief PJS no. 13 vrijdag 01 12 - 2017

Pagina 1 van 5

Vanuit de MR
Op 23 november ’17 is de MR weer bijeen geweest. In de eerste vergadering heeft de MR
een aantal focuspunten voor het aankomende schooljaar vastgesteld, zoals:
•
•
•
•

De sociale methode/pestprotocol.
Profilering van de school.
Beleid ten aanzien van hoog- en meer begaafden.
De samenwerking met ouderbetrokkenheid: hoe komen we tot synergie?

Verder zijn nog kort de financiën aan bod gekomen. In de volgende vergadering keert dit
onderwerp terug De bovenstaande onderwerpen zijn in deze vergadering uitvoerig
besproken en de stand van zaken kunt u nalezen in de notulen. Deze is te vinden op onze
website bij MR.

Doelen week van 4 t/m 8 december
Doelen groepen 1-2
Taal
Letter van de week = s
Fonemisch bewustzijn: kinderen verdelen auditief woorden in
klankgroepen
Rekenen
Kinderen leren welke getallen en cijfersymbolen (t/m 20) er na de 10
komen
Schrijven
Schrijfdans: de landschapswandeling op muziek in de klas
Schrijven in de basisschool: kinderen oefenen de fijne motoriek in
combinatie met voorgaande schrijfoefeningen
Andere info
Dinsdag 5-12: kinderen mogen verkleed als Sint of Piet op school komen
Leerkrachtenbezetting
Woensdag 6-12 Aranka werkt voor Mirja(ICT dag)
Donderdag 7-12 Hilde werkt voor Ina (BC dag)
Doelen groepen 3 A Eelkje & 3 B Sara Marloes
VLL
We sluiten kern 4 af, de blauwe mapjes mogen weer mee!
We starten met kern 5:
We leren de structureerwoorden: reus en jas
We leren de letter: ‘eu’ en ‘j’.
Zie ook
http://pausjohannesschool.nl/app/uploads/2013/01/Kern-4-nieuwsbrief2.pdf
Rekenen
We leren om:
- hoeveelheden tot 20 te herkennen
-de getallenlijn tot 20 te herkennen
- te spiegelen
- klokkijken ( 3 uur vroeger en 3 uur later)
- splitsen tot en met 10
Schrijven
We leren de schrijfletters: b, a, d, g en we herhalen de aangeleerde
schrijfletters.
toetsen
Bijzonderheden
Leerkrachtenbezetting
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Doelen groepen 4a Rachel
4b Eelkje
Taal
Toets thema klein, remediëren, herhalen en verrijken na de toets,
gezamenlijk reflecteren op het thema
Spelling
Het leren schrijven van het klankgroepenwoord, het leren schrijven van het
werkwoord
Rekenen
Start blok 3: Welke getallen zijn er in de wereld? Heen en terug tellen tot
100, stipsommen tot 100, rijgend optellen tot 100, handig optellen van
meerdere getallen met geld of punten
toetsen
Taal: Thema klein
Leerkrachtenbezetting
Doelen groepen 5a em 5b
Taal
Antwoorden presenteren – herhalen en verrijken
Spelling
Herhaling van de aangeboden categorieën ( 1 t/m 12), woordsoorten(
lidwoord, zelfstandig naamwoord, bijvoeglijk naamwoord en werkwoord)
en leestekens (de punt en het vraagteken)
Rekenen
Getallen tot 1000 – geldbedragen samenstellen – aanvullen tot 1km –
relatie tussen deelsommen en keersommen – verkennen delen met rest –
rekenen met tijd
toetsen
Taaltoets blok 3
Leerkrachtenbezetting
Doelen groepen 6A Hester – Simone 6B Brigitte - Anna
Taal
Thema: Amsterdam
Toets van thema Amsterdam. De kinderen remediëren en herhalen of
herhalen en verrijken hun kennis van de themawoorden uit les 1 en 5. De
kinderen remediëren en herhalen of herhalen en verrijken de geleerde
taalvaardigheden uit les 2 en 6.
Spelling
De kinderen herhalen de tot nu toe aangeboden categorieën en
uitbreidingen.
Rekenen
Toets blok 2 en daarna remediëren en herhalen of herhalen en verrijken.
Toetsen
Maandag 4 en woensdag 6 december 2017 Rekenen toets blok 2.
Donderdag 7 december 2017 Taaltoets thema Amsterdam.
Donderdag 7 december 2017 Natuurtoets thema Kringloop in de natuur.
Andere info
Maandag 4 december 2017 mogen de surprises mee naar school!
Dinsdag 5 december 2017 Sinterklaasfeest op school.
Woensdag 6 en donderdag 7 december 2017 Jeugdverpleegkundige
komt screenen.
Samenvatting van Natuurtoets thema Kringloop in de natuur is vandaag
meegegeven om te leren.
Leerkrachtenbezetting
Op vrijdag 8 december 2017 komt juf Hilde in de klas. Juf
Simone heeft compensatieverlof.
Doelen groepen 7A Merel
Taal
Thema: Flits
Nieuwe woorden rondom het thema ‘flits’, dat foto’s een tekst kunnen
ondersteunen en verkennen, een gebeurtenis beschrijven en een bijschrift
maken.
Spelling
Tremawoord en lijdend voorwerp.
Rekenen
Herhalen.
Toetsen
Donderdag 7-12: Rekenen 2
Vrijdag 8-12: Engels 1
Andere info
Maandag 4-12: Surprise mee.
Leerkrachtenbezetting
Nieuwsbrief PJS no. 13 vrijdag 01 12 - 2017

Pagina 3 van 5

Doelen groep 7b: Caroline Marije
Taal
Herhalen woordenschat en taal verkennen, start blok 4: Flits
Spelling
tremawoorden, militairwoorden, werkwoorden vervoegen,
Rekenen
Herhalen en oefenen. Betekenis kommagetal, breuken en geld,
kommagetallen op de getallenlijn, kubieke M en Dm, cijferend optellen en
delen, oppervlakte en inhoud
toetsen
Donderdag : Rekenen
Andere info
Dinsdag Sinterklaas: dobbelcadeaus mee
Leerkrachtenbezetting
Doelen groep 8b: Caroline Marije
Taal
Mondeling verslag doen,
Spelling
Schrijven lastige woorden, langermaakwoorden, bepaling van plaats,
herhalen en remediëren, werkwoorden vervoegen, zelfst. naamwoorden.
Rekenen
Herhalen en oefenen. Prijs per kilo en rekenen met de rekenmachine,
schaal en afstand berekenen, breuken en kommagetallen
toetsen
Woensdag: taal
Donderdag: rekenen
Andere info
Dinsdag Sinterklaas: dobbelcadeaus mee
Leerkrachtenbezetting
Doelen groepen 8a Annabel
Taal
Mondeling verslag doen, toets en remediëren vanuit de toets.
Spelling
Schrijven lastige woorden, langermaakwoorden, bepaling van plaats,
herhalen en remediëren.
Rekenen
Toets, herhalen en remediëren.
toetsen
Maandag: Rekenen
Woensdag: Taal
Vrijdag: Engels
Andere info
Dinsdag Sinterklaas: Maandag mogen de dobbelcadeaus alvast
meegenomen worden.
Leerkrachtenbezetting
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Beste ouders en kinderen,
Naast een kerstviering op school is er ook een viering in de kerk.

Zondagmiddag 24 december om 17 uur zijn jullie allemaal
weer welkom in de Laurentiuskerk in Oudorp voor een
familie-kerstviering.
We willen dan in een klein half uur samen liedjes zingen,
muziek maken, even bidden en luisteren of kijken naar een
kerstverhaal. Als je wilt, mag je op een kleed of kussen op het
priesterkoor bij de verteller zitten, die het boek voorleest en de
platen laat zien.
Je mag verkleed komen als Maria, Jozef, engel, os, ezel,
herder, schaap, koning of helper, maar hoeft niet.
Na afloop willen we samen koffie, thee of limonade drinken.
Je krijgt er ook iets lekkers en een kleine attentie uit de
kerstboom bij. Iedereen die in de sfeer van kerstmis wil komen
is van harte welkom! Dus neem gerust je opa
en oma, vrienden en vriendinnen of buren
mee.
Tot 24 december?!
Hartelijke groeten van pastoor Franklin
en de werkgroep Jong en Oud
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