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SAMEN VOORUIT >>>

Agenda komende periode
•
•
•
•
•

Wo 17 januari werkgroep ouderbetrokkenheid
Wo 24 januari (koffie inloop 8.45 – 9.30 uur)
15 t/m 26 januari Cito toets periode
Ma 12 februari studiedag teamleden alle kinderen zijn vrij
Di 13 februari Carnaval

Nieuwe jaar, voornemens
Hoe heerlijk is het om in een kerstvakantie bij te tanken en eens terug te kijken en de balans na
een jaar op te maken. De terugblik op de start van dit schooljaar is in de laatste nieuwsbrief in
december al met u gedeeld. Omdat je trotsheid mag blijven delen een verkorte herhaling:
Graag wil ik (Frans) mijn trotsheid met jullie delen in de nieuwsbrief. Ik ben waanzinnig trots op jullie
kinderen. Trots op dat wat ik zie. Kinderen zijn beleefd, geven elkaar complimenten, ze zorgen voor elkaar
en als zij nieuwe ouders rondleiden hoor ik terug dat zij trots zijn op de leerkrachten, op de school.
Ik ben enorm trots op alle leerkrachten die waanzinnig hard met elkaar werken om met een elkaar een
prima sfeer neer te zetten. De transitie die zij gemaakt hebben van ontwikkelen vanuit een gezamenlijk
moeten naar ontwikkelen vanuit gezamenlijk gestelde doelen en opstarten van proeftuintjes is geweldig.
Mooi om te zien en te ervaren dat na een periode van voornamelijk aandacht voor leeropbrengsten het
weer gaat over hun vak. Goed onderwijs, blije kinderen.
Het team is enorm gesteund door zoveel ouders die steeds klaarstaan om te helpen,
mee te denken. We horen dat jullie, net als wij, trots zijn op onze school. Kortom een
lekkere sfeer om in te werken, een stap harder te zetten, plezier te hebben met elkaar.
Een team en school om trots op te zijn.

Graag willen wij ook een aantal voornemens / ontwikkelingen met u delen.
2017-2018, een schooljaar waarin de ontwikkelingen op de PJS verder gaan. Op diverse
gebieden en in verschillende groepen worden nieuwe ideeën uitgeprobeerd welke
ongetwijfeld gaan resulteren in nieuwe werkwijzen die ons aanbod ten goede zullen komen.
(plusklas, met sprongen vooruit rekenen…)
Vele nieuwe gezinnen gaan in de komende periode op onze school starten en het aantal
rondleidingen geeft ons het signaal dat er mogelijk nog velen zullen volgen.
Een belangrijk onderwerp, wat ook landelijk een belangrijk
gespreksonderwerp is, is zorgen voor het beperken van de gevoelde
werkdruk bij personeel. We zijn steeds meer op zoek naar de mogelijkheid
om de leerkrachten het werk zo efficiënt mogelijk te laten doen. Op basis
van de gouden cirkel van Sinek starten vanuit het waarom vult het team
met elkaar in hoe we iets doen en wat dat voor ieder betekent voor het
werk met de kinderen. Samen het werk verdelen maakt het mogelijk dat
collega’s zich richten op wat ze leuk vinden en waar ze goed in zijn. Dat
dit anders voelt dan iets doen omdat het opgelegd is of dat het moet, zult u vast begrijpen.
Dat wat we ontwikkelen wordt met u gedeeld via de nieuwsbrief. Om te kunnen bepalen of
we ons op de juiste dingen richten, is uw mening voor ons belangrijk. U kunt ons laten weten
wat u van ons onderwijs vindt door deel te nemen aan de enquête waar u binnenkort de
inloggegevens voor zult ontvangen. Waarborgen en verbeteren van de kwaliteit van ons
onderwijs is voor ons van groot belang. Zijn we op de goede weg? Wat maakt u mee van de
ontwikkelingen? We rekenen erop dat u ons informeert door eind januari aan deze enquête
deel te nemen. U hoort hier eerdaags meer over. Wij gaan er in ieder geval alles aan doen om
2018 prachtig te laten zijn.

Nieuwsbrief PJS no. 17 vrijdag 12 - 01 - 2018

Pagina 1 van 3

Herinnering betalingsverzoek ouderbijdrage 2017-2018
De OR regelt jaarlijks tal van zaken zoals het schoolreisje, sportdag, koningsdag,
Sinterklaasfeest ... enz. Voor deze activiteiten wordt aan u de ouderbijdrage gevraagd. Een
groot deel van de ouders heeft de bijdrage al betaald. Indien u dit nog niet gedaan
heeft willen we u verzoeken om de bijdrage voor 20 januari over te maken. De bijdragen zijn
als volgt:
· € 35,-- ouderbijdrage per kind voor kinderen in de groepen 1 tot en met 7
· € 105,-- ouderbijdrage en kampbijdrage per kind voor kinderen in groep 8
· € 25,-- per kind voor kinderen die tussen 1 januari en 20 april 2018 nieuw op school komen
· € 5,-- per kind voor kinderen die na 20 april 2018 nieuw op school komen
U kunt uw ouderbijdrage over te maken op rekening no: NL36RABO0141223065 t.n.v.
Oudervereniging RKBS Paus Johannesschool onder vermelding van de klas en naam
(namen) van uw kind(eren).

Cito toetsperiode
Op de jaarkalender staan de Cito M toetsen op het programma. Alle kinderen maken vanaf
groep 2 jaarlijks Cito toetsen. De kinderen vanaf groep 3 worden getoetst op hun
vaardigheden voor rekenen, technisch lezen, spelling, woordenschat en begrijpend lezen
middels de landelijk genormeerde Cito-toetsen. Deze toetsen staan los van de
methodeprogramma’s die de scholen gebruiken. Middels de uitslagen van deze toetsen zijn
we nog beter in staat de leerlingen in hun ontwikkeling te volgen. Bovendien kunnen we de
resultaten vergelijken binnen de PJS, binnen Atrium en met het landelijk gemiddelde. Daarmee
krijgen we zicht op de resultaten van ons onderwijs en worden verbeterplannen geschreven.
De uitslagen van de toetsen worden bij het eerste rapport met u gedeeld.
De afgelopen jaren is gebleken dat er een hoge waarde wordt gegeven aan de resultaten
van deze toetsen en dat hierdoor mogelijk een extra druk op kinderen wordt gelegd om goed
te presteren. Gedurende deze twee weken wordt een aantal toetsen gemaakt welke variëren
in lengte tussen 20 en 60 minuten. Leerkrachten maken een voor hun klas passende planning
welke niet met u wordt gedeeld om mogelijke extra druk te voorkomen. Wij zorgen ervoor dat
de toetsen in alle rust gemaakt worden. Het is gebleken dat kinderen die uitgerust aan een
toets starten doorgaans beter presteren dan kinderen die vermoeid zijn. Mogelijk dat u het
voor u mogelijk is om hiermee rekening te houden in uw ‘sociale agenda’.
Vanwege de Cito toetsen is het weekprogramma qua inhoud aangepast en wordt het
lesprogramma (met uitzondering van dat van de kleutergroep) niet met u gedeeld. Het kan
zijn dat in een leerjaar naast ook een methode toets gepland is, deze worden wel
aangegeven.
Programma groepen 1-2 week van 15 t/m 19 januari
Taal

Rekenen
Voorbereidend schrijven
Andere info

Leerkrachtenbezetting

De letter van de week is de uu.
De kinderen mogen spullen meenemen die bij het thema passen en daar
maken we woordkaartjes bij.
We hebben het over snelle en langzame dieren.
De kinderen maken kennis met de maanden van het jaar en de seizoenen.
Schrijfdans: De trein, bewegen op muziek voor de tweede keer
Schrijven in de basisschool: De kinderen leren een open arcade maken.
We hebben het thema 'Een nieuw jaar'. Tijdens dit thema hebben we het
over tijd, dagdelen, de dagen van de week, de maanden van het jaar en
de seizoenen.
17 januari werkt Aranka voor Mirja
18 januari werkt Hilde voor Ina

Toetsen in de komende lesweek 15 t/m 19 januari
Groepen 8

Maandag 15 natuurtoets
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Vanuit externen:

R.K. parochie H. Maria
Alkmaar Noord

St. Laurentiusparochie
Oudorp en Sint Pancras

Kajakstraat 60 1826 DN Alkmaar
Telefoon: 072-5628401

Herenweg 77, 1829 AC Oudorp
Telefoon: 072-5113617 (pastorie)

(di. en do. 9.00/13.00 uur)

(ma. t/m do. 9.00/14.00 uur)

E-mail: info@rkmariaparochiealkmaar.nl

E-mail: laurentiusparochie@upcmail.nl

UITNODIGING TOT DEELNAME AAN DE VOORBEREIDING OP DE EERSTE COMMUNIE
Het vervolg op het doopsel is het volledig mee-vieren van de mis en het ontvangen van de Heilige Communie. In
dit sacrament komt Jezus tot ons in het Heilig Brood.
De Eerste Communievoorbereiding is een onderdeel van de geloofsopvoeding van uw kind. Samen met het goede
voorbeeld thuis en op school dragen deze activiteiten bij tot een groter begrip en dieper beleven van wat het
betekent om te leven naar het voorbeeld van Jezus.
In Januari 2017 starten we weer met de voorbereidingen voor de Eerste Communie voor de samenwerkende
parochies: H. Laurentiuskerk in Oudorp -Sint Pancras en de H. Mariakerk in Alkmaar-Noord en de H. Michaëlkerk
in Zuidschermer. Tijdens een feestelijke viering op de 2e paasdag 2 april zullen de kinderen de Eerste H.
Communie ontvangen.
Op donderdagavond 11 januari om 19.30 uur is er een ouderavond in de Mariakerk in de Blije Mare, Kajakstraat
60, voor alle ouders van de eerste communicanten. (ook later instromen is zeker mogelijk)
Daar krijgt u de nodige informatie omtrent o.a. het eerste- communieproject en het verloop van de kindermiddagen
als voorbereiding op het grote feest op 17 april de 2e Paasdag .
De kinderen vanaf groep 4 kunnen deelnemen.
De voorbereidingen beginnen medio januari op donderdagmiddag van 16.00 uur tot 17.00 uur.
Ik hoop dat uw kind er zin in heeft. Dan kunt u uw kind op de volgende manieren aanmelden:
•
op de ouderavond,
•
of via het secretariaat van Laurentiusparochie: 072-5113617
•
(van maandag t/m donderdag van 9.00-13.00 uur), email: laurentiusparochie@upcmail.nl.
•
Of dat van de Mariaparochie: 072-5628401 (op dinsdag en donderdag van 9.00-13.00 uur),
email: info@rkmariaparochiealkmaar.nl .
•
Of voor Zuidschermer de H.Michaëlparochie via Monique Swart : 0725044475, email:
monique@jswartloonbedrijf.nl

Met vriendelijke groet en misschien tot ziens,
Pastoor Franklin mede namens de werkgroep Eerste Heilige Communie

Workshop EHBO voor kinderen en baby’s (mogelijk iets voor U?)
Elk jaar worden 140.000 kinderen op de Spoedeisende Hulpafdeling behandeld na een ongeval thuis. De helft van de letsels
wordt veroorzaakt door een val. Daarbij ontstaan meestal letsel aan het hoofd, hals of nek. Ook op school en in het verkeer
kunnen kinderen gewond raken. Juist met kinderen zit een ongeluk in een klein hoekje. Redenen genoeg om aandacht te
besteden aan EHBO die specifiek op kinderen gericht is.
Je leert tijdens deze workshop van het Rode Kruis een slachtoffer in veiligheid te brengen, de toestand te beoordelen, de
hulpdiensten alarmeren en EHBO te verlenen bij:
▪ Bewusteloosheid
▪ Verslikking
▪ Huidwond
▪ Verstuiking
▪ Brandwonden
▪ Hersenschudding
▪ Vergiftiging
De workshop wordt op twee momenten aangeboden:
▪
Op woensdag 7 februari op locatie Phoenix tussen 14.00 en 17.00 uur (kosten bedragen € 50)
▪
Op dinsdag 20 februari op trainingslocatie Rode Kruis, Hertog Aalbrechtweg 10 in Alkmaar tussen 19.00 en 22.00
uur (kosten bedragen € 55)
De kosten worden in bijna alle gevallen vergoed door de zorgverzekeraar. Kijk hiervoor op:
www.zorgwijzer.nl/vergoeding/ehbo-cursus. Hierdoor is de workshop gratis te volgen.
Inschrijven kan via dknipscheer@redcross.nl met vermelding van naam, email en telefoonnummer. Bij meer vragen vooraf
kan er telefonisch contact worden opgenomen met Danielle Knipscheer via 06-55895112.
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