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Vrijdag 9 december 2016

 Agenda komende periode






22 december kerstviering lesdag van 8.15 tot 14.00 uur.
Vrijdag 23 december start kerstvakantie om 12.15 uur voor alle kinderen
18 januari MR vergadering om 13.30 uur.
16 t/m 27 januari Afname Cito M toetsen
31 januari werkgroep ouderbetrokkenheid (aanvang 19.30 uur)

 Kerst
De intekenlijsten voor hulp bij kerst kunnen tot en met maandag worden ingevuld. U
vindt deze onder formulieren bij digiDuif.
De kinderen van groep 6/7 vormen volgende week donderdag een kerstkoor op
school. Er is met elkaar afgesproken dat hun klas met iets op hun hoofd (een kerstmuts,
diadeem, rendier….) al om 8.00 uur op school aanwezig zal zijn.
De kinderen hoeven donderdag (de dag van de kerstviering) geen eten en drinken
mee naar school toe te nemen. Hier wordt voor gezorgd.

 Schoenen actie – sticker verzamelwoede
Iedereen in school liep gisteren met een stralend gezicht
voorovergebogen naar zijn schoenen te kijken of naar die van de
ander. De ludieke actie welke dinsdag mondeling in alle klassen
was aangekondigd is groots opgevolgd.
Zelfs een paar ouders zijn met twee verschillende schoenen aan
gesignaleerd. Hiermee is de sticker van meester Frans ineens niet
zeldzaam meer! Juf Annet heeft de kinderen voor maandag een
uitdaging meegegeven zodat zij ook niet gaat ontbreken in de
verzameling van de kinderen.
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 Ziekenboeg
Gisteren zijn door Stephanie de ouders en de kinderen van haar groep 5
geïnformeerd over haar afwezigheid. In verband met darmklachten ondergaat zij in
de komende periode diverse onderzoeken en een operatie. Samen met haar gezin
en familie staat haar een hele spannende periode te wachten. Uiteraard wensen wij
allen Stephanie en haar gezin heel veel kracht en sterkte toe in de komende periode.
We leven ontzettend met haar mee zoals u vast ook zult doen. Mocht u haar wat willen
toesturen of toewensen dan kunt u dit bij Frans afgeven. Hij zal dit persoonlijk bij haar
bezorgen.
Juf Joke, is aldoor meer lessen aan het geven in haar groep. We hopen en wensen
haar toe dat haar gezondheid het toelaat dat zij medio maart – april weer drie hele
dagen voor de klas kan staan.
Vanmiddag heeft juf Emma de
klas bezocht. Het gips is sinds
vorige week verwijderd
en vervangen door een brace. De
revalidatie start voorzichtig na de
feestdagen. Wanneer zij weer
echt de school in zal stappen om
de eerste lessen te gaan geven is
op dit moment nog niet te
voorspellen.

 Levende kerststal in de Regenboog
De levende kerststal is van 18.00-20.00. Het kerstverhaal wordt verteld en er worden
kerst liederen gespeeld. Verder is er warme chocomel en Glühwein.

 Inzameling voor voedselbank
De eerste twee doosjes zijn bijna gevuld. Wij hopen dat u deze actie
een warm hart toedraagt en komende week nog wat mee naar
school toe brengt. Hierdoor wordt een bijzondere kerst voor heel veel
huishoudens die het aanzienlijk minder goed hebben mede mogelijk
gemaakt.

 Gevonden voorwerpen
U mist vast iets? De gevonden voorwerpen die verzameld zijn bij de computerruimte
bibliotheek
van
de
bovenbouw puilt uit.
Van maandag tot en
met woensdag zijn de
spullen
nog
uit te
zoeken, daarna gaat
alles dat is blijven liggen
naar een goed doel.

Nieuwsbrief 15 schooljaar 2016-2017

Pagina 2 van 5

Groepsdoelen week van 19december t/m 23 december

Week van 19 december

Thema: Kerst
Groepen 1-2

Taal: auditieve oefeningen kerst
Rekenen: digibordles kerst
Letter van de week: j
Schrijfdans: de
landschapswandeling op papier
Creatief: kindje Jezus maken

Doelen groepen 3 B Sara (Nicole) Marloes
We leren de structureerwoorden jas en riem
VLL
Zie ook
Rekenen

Schrijven

We leren de bijbehorende letters j en ie
We verkennen de verhaallijnen van diverse sprookjes
http://www.pausjohannesschool.nl/wp-content/uploads/2013/01/Kern-5nieuwsbrief.pdf
We leren spiegelen
Het 10 eurobiljet wordt geïntroduceerd
Tellen mbv de getallenlijn
Splitsen van getallen
Optellen t/m 12 mbv dobbelstenen
Getalrij t/m 20 verkennen
We leren de schrijfletters j en ie
We herhalen de schrijfletter eu
We herhalen structureerwoorden uit voorgaande kernen
We leren om leesletters om te zetten in schrijfletters. We leren om zinnen na
te schrijven.

toetsen
Leerkrachtenbezetting

Doelen groepen 4A Hester Caroline
Rekenen
Getallen op de getallenlijn zonder 10-tal overschrijding, terugtellen
op de getallenlijn, structureren van getallen
Spelling
Klankgroepwoorden en herkennen van werkwoorden in een zin
Taal
Start blok 4: Nodig!
Toetsen
Andere info Dinsdag 13 december: tafel van 1! (boekje mee naar school)
Vrijdag 23-12: ’s Middags vrij.
Leerkrachtenbezetting
-
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Doelen groepen 4B Rachel Simone
Taal
Iets presenteren aan elkaar en leren een korte eigen tekst goed
voor te lezen, waarbij de kinderen letten op tempo, duidelijkheid en
publiek; Presenteren van eigen werk; Publiceren van eigen werk in
de vorm van een gezamenlijk boek.
Spelling
Leren schrijven van het verkleinwoord; Herkennen van het
werkwoord.
Rekenen
Rijgend aftrekken tot 100 op de getallenlijn; Tellen met sprongen tot
100 op de getallenlijn en klokkijken met hele uren.
Toetsen
Geen.
Andere info Vrijdag 23-12: ’s Middags vrij.
Leerkrachtenbezetting
Doelen groepen 5A Harry Stephanie (Yvonne)
Taal
Afsluiten en herhalen van het thema Eskimo’s
Spelling
Herhalen van blok 3
Rekenen
Optellen van getallen tussen de 100 en 1000, oefenen van de
tafelsommen, plaatswaarde van de cijfers kennen
toetsen
Andere info
Leerkrachtenbezetting
- Woensdag juf Hilde
Doelen groepen 5B Emma Joke (Rachel)
Taal
Herhalen van het thema Eskimo’s
Spelling
Herhalen van blok 3
Rekenen
Optellen van getallen tussen de 100 en 1000, oefenen van de
tafelsommen, plaatswaarde van de cijfers kennen
toetsen
Andere info
Leerkrachtenbezetting
Doelen groepen 6A Brigitte Marije (Josine Lio)
Taal
Hoofdstuk 4 ‘Ondergronds. De kinderen leren de tekst samen te
vatten en komen er achter waarom je een tekst samenvat. Ook
leren de kinderen het verhaal globaal te verkennen en het
beoordelen van een tekst op of het geschikt is voor het leesdoel.
Spelling
Het herhalen van de categorieën tot nu toe en alle tot nu toe
aangeboden woordsoorten, zinsdelen en leestekens.
Rekenen
Het leren berekenen van de parkeerkosten en reparatiekosten. De
nacht- en dagindeling en het klokkijken en rekenen met 24-uurstijd.
toetsen
Woensdag: Topo
Andere info Vrijdag 23-12: ’s Middags vrij.
Leerkrachtenbezetting
-
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Doelen groepen 67B Merel
Taal
Geen taal deze week, i.v.m. liedjes kerstkoor oefenen.
Spelling
Groep 6: Herhalen en remediëren blok 3.
Groep 7: Herhalen en remediëren blok 3.
Rekenen
Groep 6: Rekenen met 24-uurstijd en meerdere bedragen met
komma’s optellen.
Groep 7: Rekenen met rekenmachine.
toetsen
Maandag 19-12: Natuur
Dinsdag 20-12: Topo
Andere info Donderdag 22-12: Continurooster en om 8:00 op school.
Vrijdag 23-12: ’s Middags vrij.
Leerkrachtenbezetting
Doelen groepen 78A Yvonne
Taal
Groep 7: Toets, herhalen en remediëren.
Groep 8: Toets, herhalen en remediëren.
Spelling
Groep 7: Herhalen en remediëren na dictee.
Groep 8: Herhalen en remediëren na dictee.
Rekenen
Groep 7: Geldsommen met rekenmachine, cijferend optellen en
aftrekken, oppervlakte berekenen.
Groep 8: Breuken delen en vermenigvuldigen, oppervlakte, omtrek
en afronden van getallen. Rekenen met verschillende
maateenheden.
toetsen
Groep 7: Maandag toets taal, dinsdag toets topo.
Groep 8: Maandag toets taal, dinsdag toets topo.
Andere info Vrijdag 23-12: ’s Middags vrij.
Leerkrachtenbezetting
Doelen groepen 8B Annabel
Taal
Herhalen en remediëren.
Spelling
Herhalen en remediëren na dictee.
Rekenen
Breuken delen en vermenigvuldigen, oppervlakte, omtrek en
afronden van getallen. Rekenen met verschillende maateenheden.
toetsen
Dinsdag:
Toets begrijpend lezen
Toets topo
Andere info Vrijdag 23-12: ’s Middags vrij.
Leerkrachtenbezetting
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