Nieuwsbrief no. 14 08 - 12 - 2017
SAMEN VOORUIT >>>

Agenda komende periode
•
•
•
•
•
•

Di 12 december mogelijke stakingsdag
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)

Parkeren bij halen en brengen
Een veilige schoolomgeving begint bij u. Zeker in deze donkere dagen en als
er neerslag valt is uw zicht beperkt. Ondanks het weer willen we u allen
verzoeken om uw auto iets verder van de school vandaan te parkeren dan
direct voor de uitgang. Hiermee vergroot u hier de ruimte en is de directe
schoolomgeving veel overzichtelijker, veiliger voor voetgangers en fietsers.

Werktijden leerkrachten
Met de invoering van het continurooster is op school de afspraak gemaakt
om afspraken met pas na de gezamenlijke koffiepauze van 14.15 tot 14.30 uur
te laten starten. Na een dag hard werken met kinderen is het even op adem
komen voordat er gestart wordt met vergaderingen, besprekingen,
voorbereidingen, werkgroepen etc. belangrijk.
Dit betekent dat u bij een afspraak direct na schooltijd even zult moeten
wachten. Op school is hiervoor altijd ruimte beschikbaar met de mogelijkheid
van een kopje thee of koffie.

Staking dinsdag
Dinsdag gaan de leerkrachten van onze school, net als vele anderen staken. Belangrijke reden
is het dreigend tekort aan leerkrachten en vervangers en de toegenomen werkdruk.
Dinsdag is er geen landelijke actie waar teamleden aan deelnemen maar wordt de staking
op meerdere manieren ingevuld. Sommige collega’s bezoeken een bioscoop waar door hun
vakbond een film vertoond wordt. Andere collega’s geven een andere invulling aan deze
stakingsdag. Weet u dat deze week tweemaal de noodoplossing ingezet is omdat vervangers
niet te vinden waren. Dit schooljaar zijn slechts voor 10 van de 19 invalverzoeken vervangers
gevonden. Dat dit probleem groter gaat worden is voorspelbaar. De
noodoplossing werkt, maar u zult begrijpen dat dit wel een grote
ingreep doet op de werkdruk die leerkrachten ervaren.
Dat het vinden van personeel lastiger is wordt nogmaals bevestigd bij
onze zoektocht naar het vinden van vervanging voor Simone die
vanaf 18 januari met bevallingsverlof gaat. De Vacature voor groep
6 op do en vr vanaf 18 januari tot het eind van het jaar is geen enkele
reactie binnengekomen. Kent u iemand??
Gelukkig hebben we nog even de tijd, maar we willen graag snel een
goede oplossing met de ouders van deze groep kunnen
communiceren.
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Gezocht kerstbomen
Fantastisch om te zien dat de school in twee ochtenden door heel veel
ouders in een prachtige kerstsfeer gebracht is. Weer blijkt dat vele handen
licht werk maken. Dank voor uw hulp.
Wij hebben na kerst vorig jaar een aantal instabiele kerstbomen
weggegooid met het idee om deze in de opruiming aan te schaffen. We
zijn dat vorig jaar vergeten. Heeft u een kunstkerstboom liggen welke u niet
meer opzet of gebruikt en deze zou willen doneren aan school voor in een
van de groepen dan zijn we daar heel blij mee.

Communicatie met school
Weet u dat u met de digiDuif app absentiemeldingen eenvoudig met ons kunt delen? Via de
app ontvangen directie en leerkrachten een mail met deze melding. Zelfs makkelijker dan
bellen.
Wilt u als uw mobiele nummer wijzigt of eventueel uw adres dit melden door een mail aan
pausjohannes@atriumscholen.nl . Wij zorgen dat de juiste informatie in onze administratie
verwerkt wordt. U wordt verzocht de wijzigingen in digiDuif zelf te verzorgen. Hiermee zien de
ouders uw juiste nummer als u de optie heeft aangegeven dat deze gegevens met de klas
gedeeld kunnen worden.

Schoolski wedstrijden
Het Nederlands Kampioenschap ski & snowboard voor
schoolteams komt er weer aan. De Nederlandse Ski Vereniging
(NSkiV) organiseert voor de 34e keer het NK Schoolteams, in
samenwerking met verschillende skiclubs. Op 20 januari 2018 is de
voorronde bij skivereniging Il Primo in Bergen. Ook doen er dit jaar
weer teams van de PJS mee.
Hoe werkt het?
Elke school mag meerdere teams inschrijven. Een team bestaat uit minimaal 3 en maximaal 6
personen. Binnen elk team mag maximaal 1 wedstrijdlicentiehouder van de NSkiV. Op de PJS
hebben we dit jaar drie wedstrijdskiërs, en dus zullen er tenminste drie PJS teams zijn. Het zou
mooi zijn als we dit jaar ook een snowboard team kunnen formeren.
Ook is er tijdens de voorrondes een individuele dagprijs te verdienen voor de snelste skiërs en
snowboarders. De persoonlijke beste tijden van de deelnemers tellen namelijk mee voor het
individuele dag klassement. De drie snelste deelnemers per categorie ontvangen een prijs.
De beste teams kwalificeren zich uiteindelijk voor de finale, minimaal zijn dat de beste 3 teams
per categorie per locatie. Deze teams worden door de Nederlandse Ski Vereniging
uitgenodigd om deel te nemen aan de finale welke plaats vindt op 7 april 2018 in SnowWorld
Zoetermeer.
Hoe in te schrijven?
Stuur een email met daarin naam en geboortedatum naar
jeroen.labots@level3.com<mailto:jeroen.labots@level3.com>
Geef ook aan of je zoon of dochter eigen materiaal gebruikt of dat je ski’s, schoenen en/of
een helm wil huren.
De inschrijving sluit op donderdag 14 december.
De kosten voor deelname zijn 8euro.
Er is geen minimumleeftijd, wel moeten kinderen zelfstandig in de lift kunnen (en op de grote
baan van Il Primo kunnen skiën).
Na de kerstvakantie zijn er mogelijkheden om te trainen op de baan van Il Primo. Meer
informatie hierover volgt.
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Feestmaand
“Mijn kind stuitert alle kanten op, nu de feestdagen er weer aan komen”, verzucht een moeder die langs komt
op het opvoedspreekuur. Hoe kan ik de feestdagen zo makkelijk mogelijk door komen met mijn kinderen?
Met de aankomst van Sinterklaas begint voor veel kinderen weer een leuke, maar ook drukke en spannende
periode en Sint heeft het land nog niet verlaten of er hangen overal al kerstballen en prachtige lichtjes.
Op school zijn er veel activiteiten rond de feestdagen. Door feestelijkheden lopen veel dagen anders dan de rest
van het jaar. Het is dan ook sterk aan te raden juist in deze onrustige periode er wat extra op te letten dat de
gewone dagelijkse dingen doorgaan, zoals altijd.
Probeer bijvoorbeeld de bedtijden aan te houden en zoveel mogelijk samen te eten.
Probeer ook de feestmomenten zo overzichtelijk mogelijk te houden door van te voren te vertellen wat er gaat
gebeuren. Daarvoor zou je een kalender kunnen gebruiken waarop staat wat op welke dag gaat gebeuren. Zo
kan je kind met bijvoorbeeld een knijper bijhouden welke dag het is en hoeveel dagen het nog duurt voordat de
volgende activiteit eraan komt.
Als kinderen stuiteren en slecht luisteren kan het zijn dat ze moe en wat overbelast zijn door alle drukte. Het is
goed om dan te kijken hoe je wat meer rust kunt inbouwen voor je kind door een activiteit te laten schieten en
een ontspanningsmoment in te bouwen. Probeer begrip te tonen voor het gedrag van je kind.
Fijne feestdagen!!
Heb je naar aanleiding van dit artikel nog vragen of heb je een andere vraag over de opvoeding?
Kom gerust langs op het Opvoedspreekuur in het Centrum voor jeugd en Gezin aan Bosgroet 2 te Zuid
Scharwoude. U kunt telefonisch of per mail een afspraak maken.
Opvoedadviseur: Simone Meijnen
T: 06-5104 99 27
M: smeijnen@ggdhn.nl
Doelen week van 11 t/m 15 december
Doelen groepen 1-2
Taal
Letter van de week = k
Op gehoor lettergrepen samenvoegen tot een woord
Rekenen
Voorwerpen sorteren en ordenen op eigenschappen.
Relatie leren kennen tussen aantal en cijfer.
voorbereidend Schrijfdans: landschapswandeling op de borden
schrijven
Schrijven in de basisschool: herhaling
Andere info
Dinsdag stakingsdag
Leerkrachtenbezetting
Doelen groepen 3 B Eelkje
3ASara en Marloes
VLL
We leren de structureerwoorden: riem en bijl
We leren de letters: ‘ie’ en ‘l’
Zie ook
http://pausjohannesschool.nl/app/uploads/2013/01/Kern-5-nieuwsbrief.pdf
Rekenen
We tellen met stappen van 2
Plaats op de getallenlijn tot en met 20
aantallen tot en met 20 aan elkaar verbinden
Schrijven
We leren de letters g, j, ij en s schrijven in schrijfletters.
toetsen
Bijzonderheden Dinsdag staking
Leerkrachtenbezetting
3B: donderdag is juf Hilde in de groep i.p.v. juf Eelkje
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Doelen groepen 4A Rachel
4B Eelkje
Taal
We leren de betekenis van woorden rond het thema Nodig.
We leren hoe we achter de betekenis van een woord kunnen komen.
We leren voorwerpen te beschrijven en te herkennen aan de hand van de
beschrijving.
We leren het stellen van waarom vragen.
Spelling
We leren categorie 11 verkleinwoord.
We leren werkwoorden te herkennen
Rekenen
Optelsommen tot 100 op de getallenlijn
klokkijken met kwartieren, kennismaken met minuten
toetsen
Andere info
Dinsdag staking
Leerkrachtenbezetting
4B: Donderdag is juf Hilde in de groep i.p.v. juf Eelkje
Doelen groepen 5 A en 5 B
Taal
Woordenschat – remediëren, herhalen of verrijken van de geleerde
taalvaardigheden- spel geen ja of geen nee – open en gesloten vragen
Spelling
Komma’s woord ( nieuwe categorie ) persoonsvorm van het werkwoord
Rekenen
Herhalen getallen tot 1000 – relatie keer en deelsom – delen met rest – tafel van 8 –
digitale tijden tot 12 uur – springen op de getallenlijn tot 600 – tafel van 7
toetsen
Andere info
Dinsdag staking
Leerkrachtenbezetting
Doelen groepen 6A Hester – Simone 6B Brigitte - Anna
Taal
Thema: Pronkstukken. De kinderen leren woorden rond het thema Pronkstukken, zij
leren hoe ze de betekenis van nieuwe woorden kunnen vinden. De kinderen leren
waar je op let bij het ordenen van een verzameling en welke categorieën je hierbij
kunt bedenken. De kinderen leren luisteren naar elkaars mening en leren
nadenken waarover je met elkaar wilt praten. De kinderen leren hoe ze een
beschrijving kunnen maken van een voorwerp.
Spelling
Start blok 4: De kinderen leren het theewoord schrijven, de kinderen herkennen
een voegwoord, de kinderen leren hoe ze een komma moeten gebruiken,
Rekenen

Start blok 3: De kinderen leren optellen en aftrekken onder elkaar met
overschrijding/tekorten, de kinderen leren breuken aanvullen tot een hele en leren
breuken zien als deel van een geheel.

Toetsen
Andere info

Woensdag 13 december: Topotoets Zeeland
Tot de kerstvakantie gaan we in de klas aan de slag met het thema Kerst. De
kinderen mogen versiering/spullen voor in de klas meenemen.
Dinsdag staking
Leerkrachtenbezetting

Doelen groepen 7A Merel
Taal
Thema: Flits
Nieuwe woorden rondom het thema ‘flits’, een bijschrift maken en leren wat een
alinea is.
Spelling
Verleden tijd van klank vast werkwoord en lijdend voorwerp.
Rekenen
Remediëren.
Toetsen
Maandag 11-12: Verkeer 2
Vrijdag 15-12: Geschiedenis 2
Andere info
Dinsdag 12-12: Staken
Woensdag 20-12: Werkstuk inleveren
Leerkrachtenbezetting
Vrijdag 15-12: juf Marloes
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Doelen groep 7b: Caroline Marije
Taal
Leren hoe foto’s teksten kunnen ondersteunen, een gebeurtenis beschrijven,
bijschrift bij een foto maken,
Spelling
Verledentijd klankvaste woorden, werkwoorden (volt. Tijd, TT en VT), herkennen
lijdenvoorwerp.
Rekenen
Cijferend optellen vanuit context, kilometers en tabellen, cijferend aftrekken via de
kortste weg, breuken en deelsommen oefenen.
toetsen
Maandag: Aardrijkskunde
Vrijdag: Geschiedenis
Andere info
Dinsdag: Stakingsdag
Leerkrachtenbezetting
Doelen groep 8b: Caroline Marije
Taal
Herhalen, start nieuw blok: Mysteries . woordenschat, beeldspraak gebruiken en
herkennen, een plot bedenken en uitwerken tot een spannend verhaal.
Spelling
Onbeklemtoond meervoud (monniken, dreumesen), herhalen luchtwoord,
herkennen bepaling van tijd
Rekenen
Gemiddelden berekenen uit grafieken, voordeel berekenen( prijs), tabellen
gebruiken om de prijs te berekenen.
toetsen
Maandag: Aardrijkskunde
Vrijdag: Geschiedenis
Andere info
Dinsdag: Stakingsdag
Leerkrachtenbezetting
Doelen groep 8 A Annabel
Taal
Woordenschat rond het thema mysteries, beeldspraak herkennen en gebruiken,
plot bedenken.
Spelling
Onbeklemtoond meervoud en bepaling van tijd.
Rekenen
Geldbedragen afronden, prijsvoordeel berekenen, getal reeksen afmaken,
vermenigvuldigen breuken.
toetsen
Vrijdag: geschiedenis toets
Andere info
Dinsdag stakingsdag
Leerkrachtenbezetting
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