Nieuwsbrief no. 15 15 - 12 - 2017
SAMEN VOORUIT >>>

Agenda komende periode
•
•
•
•
•

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)

Noodoplossingen ingezet deze week
Deze week was juf Hilde twee dagen wegens ziekte afwezig zonder dat wij vervanging konden
vinden en juf Mirja door omstandigheden één dag. Dit betekende dat juf Eelkje deze week
helaas haar werkzaamheden als coördinator van de middenbouwgroepen heeft moeten
laten liggen. Vandaag hebben de zes oudste leerlingen de groep van juf Ina, die door juf Hilde
vervangen zou worden in verband met een compensatie dag, doorgebracht in groep 3. De
andere kinderen uit haar klas zijn verdeeld over de twee andere kleutergroepen.
Door inzet van de Lio stagiaire in groep 8 en wisseling van juf Marloes en Annabel zijn in alle
andere groepen de lessen doorgegaan. Mocht uw kind in een groep zitten waar de geplande
leerkracht afwezig is proberen we u tijdig te informeren. Of dit lukt is mede afhankelijk van het
tijdstip waarop wij geïnformeerd worden of en wie er beschikbaar is om in te vallen. We delen
de inzet van de noodoplossingen geregeld met u in de nieuwsbrief om u allen bewust te
maken wat bij ons op school speelt. Dit jaar hebben we vanwege het niet kunnen vinden van
vervanging nog geen groep naar huis toe gestuurd.
22 dagen
inval gezocht

10 dagen
inval gevonden

12 DAGEN
NOODOPLOSSING

Of we dit vol kunnen blijven houden durven we u niet toe te zeggen. We willen dat u beseft
dat wij ver gaan, heel ver, om de afwezigheid van een collega op te vangen met elkaar,
omdat we ons
verantwoordelijke
voelen.
Maar
wanneer houdt dit
op? Een vraag die we ons steeds vaker stellen, omdat de inzet van een noodoplossing steeds
vaker de enige oplossing blijkt te zijn.
Zoals wij nadenken over hoe om te gaan met noodsituaties, raden we
u aan om ook na te gaan denken over een ‘plan B’. Wat doet u als wij
genoodzaakt zijn u te moeten vragen uw kind een dag thuis te houden,
omdat opvang niet mogelijk is?
We willen dit onderwerp graag tijdens de koffie inloop op 24 januari met
u bespreken.

Kerstbomen
Naar aanleiding van de oproep in de nieuwsbrief van vorige week hebben wij twee
kerstbomen in ontvangst mogen nemen. Dank daarvoor. Mocht u na kerst besluiten dat u
deze kunstkerstboom thuis voor het laatst heeft opgezet dit jaar dan blijft inleveren op school
direct na de vakantie zeker nog gewenst.

Kerstdiner
Vele ouders hebben nog niet ingetekend om iets te maken voor het kerstdiner. Denkt u hier
nog aan? De mogelijkheid tot intekenen is verlengd. Samen maken… Samen eten… Denkt u
eraan uw kinderen woensdag bekers, borden bestek mee te geven?
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Inloopweek
De laatste week voor de vakantie. Zoals u weet staan alle dagen de
deuren voor u open en bent u welkom om de start van de dag in de
klas tot 8.45 uur mee te maken.
We willen graag de inzamelingsactie van stichting voedselhulp onder
uw aandacht brengen. Wellicht een
mooi moment om iets mee te brengen.
We zamelen in bij de bibliotheek bij de
bovenbouw en bij de onderbouw. Meer informatie over deze
inzamelingsactie leest u in deze nieuwsbrief.
In de bieb vindt u ook nog een verzameling van gevonden
voorwerpen van de afgelopen periode. Wilt u kijken of er iets van
uw kinderen tussen zit. Na de kerstvakantie gaat dat wat er nog
is blijven liggen naar een goed doel.

Ontwikkelingen
huiswerk – leren leren
Via meerdere ouders in diverse groepen kregen wij vragen over huiswerk, leerwerk. (Hoeveel
huiswerk geven jullie op school? Hoe kan ik mijn kind helpen met leren? Kinderen krijgen een
samenvatting mee. Hoe kan ik mijn kind helpen dit te leren?)
In diverse vergaderingen is het team met elkaar in gesprek om hele duidelijke lijnen en kaders
af te spreken over wat voor huiswerk kinderen op onze school krijgen. Ook hoe we kinderen
leren leren en wat we ouders aan tips kunnen geven hoe hun kinderen daarbij te helpen wordt
in de gesprekken meegenomen. We gaan er vanuit dat we deze onderwerpen in januari
afronden en zullen dit daarna met u communiceren.

Werkplekken – inrichten bibliotheek
Met het in gebruik nemen van 120 Chrome Books voor de groepen 4 t/m 8 zijn er minder
computers in de bibliotheek nodig. Een beperkt aantal blijft staan, een groter aantal is daar
verdwenen. We willen de ruimte van de bieb komend schooljaar anders inrichten met
bijzondere zelfstandig werkplekken voor kinderen. Wij zijn op zoek naar ouders die ons kunnen
helpen samen met een aantal teamleden en kinderen deze bijzondere plekken te bedenken,
ontwerpen en wellicht ook nog wel uitvoeren. Interesse? Meldt u zich aan bij Frans.

Activiteiten in kerstvakantie ingezonden bericht
Glow in the dark games, wie durft?
In de kerstvakantie, op donderdag 4 Januari, organiseert Sport Servicepunt Langedijk de
“Glow in the Dark games” in Sporthal Geestmerambacht te Noord Scharwoude. De zaal is
donker en wordt verlicht door blacklights, waardoor verschillende spellen zichtbaar worden
en gespeeld kunnen worden. Bowlen, golfen, ringwerpen, glowstick poepen maar ook
vormen van volleybal, badminton, basketbal, handbal, voetbal en nog veel meer. Al met al
een sportieve en leuke activiteit voor de basisschooljeugd.
Wit Shirt
Om het effect van de blacklights zo groot mogelijk te maken is het de bedoeling dat je een
wit shirt aan doet deze dag. Met fluorescerende hesjes maken we de teams herkenbaar die
tegen elkaar spelen.
Tijden
Voor groep 3 en 4 start de activiteit om 9.30 uur, voor groep 5 en 6 om 12.00 uur en voor 7 en
8 om 14.30 uur. Elke ronde duurt twee uur. Opgeven graag vooraf via de website
www.sportsl.nl. en aanmelden en betalen kan 15 minuten voorafgaande aan de start bij de
deur. Heb je je niet opgegeven vooraf via de website dan kan het zijn dat het vol is. Dit
spektakel wil je zeker niet missen dus geef je snel op!
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ingezonden bericht

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

lesdoelen van maandag 18 tot en met 22 december
Doelen groepen 1-2
Taal
Rekenen
Voorbereidend
schrijven
Andere info

Letter k de kinderen koppelen de letter k aan de klank k
Begrijpend luisteren met een prentenboek rondom het kerstverhaal
Tellen met sterren en cijferkaarten
Schrijfdans: landschapswandeling op papier
Schrijven in de basisschool: herhaling
Kerststukjes maken met de duogroep/donderdag 21/12 kerstdiner, inloop
vanaf 16.45 uur.

Leerkrachtenbezetting

Woensdag 20-12 juf Aranka voor juf Mirja (ICT), juf Hilde ‘s
middags voor juf Ina (BC)
Vrijdag 22-12 juf Hilde voor juf Mirja
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Doelen groepen 3 A Eelkje & 3 B Sara Marloes
VLL
Groep 3/4 sluit kern 5 af! De blauwe mapjes mogen weer mee!
We leren de structureerwoorden: hout en vuur
We leren de letters: ‘ou’ en ‘uu’
Zie ook
http://pausjohannesschool.nl/app/uploads/2013/01/Kern-5nieuwsbrief.pdf
Rekenen
-de getallenlijn tot 20 te herkennen
-We splitsen met 10
-meten
-geld (introductie : het briefje van tien)
-klokkijken (2 uur later, 2 uur vroeger)
Schrijven
We leren de schrijfletters: f, k, , c en we herhalen de aangeleerde
schrijfletters.
toetsen
Bijzonderheden
Leerkrachtenbezetting
Woensdagochtend 20-12 is Hilde voor Eelkje
Doelen groepen 4a Rachel
4b Eelkje
Leren beschrijven waarvoor een voorwerp wordt gebruikt, leren stellen van
Taal
een waarom-vraag, leren dat een antwoord op een waarom-vraag
begint met ‘omdat’, de betekenis leren van nog meer woorden rondom
het thema Nodig
Leren schrijven van woorden van het uw-rijtje, leren schrijven van het
Spelling
luchtwoord van het versje, herkennen van het werkwoord
Optel- en aftreksommen tot 100 met 1 minder, rijgend aftrekken tot 100 op
Rekenen
de getallenlijn, klokkijken met kwartieren, tellen met sprongen tot 100 op
de getallenlijn
Spelling blok 4
toetsen

Andere
info
Leerkrachtenbezetting

Groep 3/4: wo 20 dec ochtend juf Hilde voor de groep

Doelen groepen 5a en 5b
Taal
Allerlei schrijfactiviteiten rond kerst en herhaling van de geleerde
taalvaardigheden
Spelling
’s woord –verkleinwoord met –etje – persoonsvorm
Rekenen
Op tellen met getalmuurtjes – tafels van 3,5 en 7 – digitale tijden tot 12.00
uur – handig tellen van blokkenbouwsels – rekenen met tijd – optellen tot
1000 op je eigen manier
Toetsen
Andere info
Donderdag 21-12: 16:30 Kerstviering
Vrijdag 22-12: 12:00 Kerstvakantie
Leerkrachtenbezetting
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Doelen groepen 6A Hester Simone en 6B Brigitte - Anna
Taal
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.
Spelling
De kinderen leren het caféwoord schrijven. De kinderen leren een
voegwoord herkennen en ze leren een komma te gebruiken in een zin.
Rekenen
De kinderen leren om de som uit een rekenverhaal te halen. De kinderen
kunnen reparatiekosten berekenen, rekeningen schrijven en parkeertijd
berekenen.
Toetsen
Andere info
Dinsdag 19 en Woensdag 20 december: JGZ in De Binding
Donderdag 21 december: Kerstviering + kerstdiner
Vrijdag 22 december: Kinderen om 12.00 uit.
Leerkrachtenbezetting

Doelen groepen 7A Merel
Taal
Thema: Flits
Denkgesprek voeren, een lead schrijven en een krantenartikel schrijven.
Spelling
Verleden tijd van klank vast werkwoord en lijdend voorwerp.
Rekenen
Cito oefenen.
Toetsen
Maandag 18-12: Topo 3
Woensdag 20-12: Spelling 4
Andere info
Woensdag 20-12: Werkstuk inleveren
Donderdag 21-12: 16:30 Kerstviering
Vrijdag 22-12: 12:00 Kerstvakantie
Leerkrachtenbezetting
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 (ge- be- ver-), werkwoorden (volt. Tijd, TT
en VT), herkennen lijdend voorwerp.
Rekenen
Cijferend vermenigvuldigen, verhouding breuk en percentage,
kommagetallen aflezen uit grafieken, breuken en deelsommen oefenen.
toetsen
Maandag: Topografie
Woensdag: Engels
Andere info
Woensdag: bord, beker en bestek mee in een plastic tas
Donderdag: kerstviering
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. directe reden (herkennen en toepassen).
Spelling
1e, 2e en 3e persoon enkelvoud en bepaling van tijd.
Rekenen
Inhoudsmaten, tabellen en grafieken lezen, bevolkingsdichtheid.
toetsen
Maandag: Topografie
Woensdag: Engels
Woensdag: bord, beker en bestek mee in een plastic tas
Donderdag: kerstviering
Leerkrachtenbezetting
Andere info

Nieuwsbrief PJS no. 15 vrijdag 15 - 12 - 2017

Pagina 5 van 6

Doelen groep 8A Annabel
Taal
Woordenschat rond het thema mysteries, spannend verhaal schrijven en
daarbij beeldspraak gebruiken, directe reden (herkennen en toepassen).
Spelling
1e, 2e en 3e persoon enkelvoud en bepaling van tijd.
Rekenen
Breuken vermenigvuldigen, oppervlakte blokkenbouwsel berekenen,
cijferend delen, het gemiddelde berekenen.
toetsen
Maandag: Topografie toets
Woensdag: Aardrijkskunde toets en werkstukken inleveren.
Andere info
Leerkrachtenbezetting
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