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Vrijdag 10 februari 2017



Agenda komende periode










Maandag 13 februari praktijkexamen EHBO groep 8
Woensdag 15 februari Atrium studiedag, alle leerlingen vrij
Donderdag 16 februari voorstelling kabouter Thijm voor groepen
poppentheater Koekla
Vrijdag 17 februari continurooster van 8.30 tot 14.00 uur
20 t/m 24 februari voorjaarsvakantie
Dinsdagmiddag 28 februari Carnaval
8 maart Open dag PJS

1-2 door

Controleurs gezocht
Voordat de leerlingen van groep 7 deel
kunnen
nemen
aan
het
praktijk
verkeersexamen, moeten in begin april de
fietsen van de kinderen gecontroleerd
worden. Wij zijn op zoek naar een of meerdere
ouders, die dit begin april kunnen uitvoeren.
Hiervoor hoeft u geen fietsenmaker te zijn. U
kunt
uw
hulp
aanbieden
bij
y.klanker@atriumscholen.nl



Werkzaamheden in vakantie

Komende vakantie worden, zoals u in de vorige nieuwsbrief heeft kunnen lezen, in 7
groepen de digiborden vervangen. De school wordt voorzien van nieuwe
electrameters. Ook worden de WC groepen komende week voorzien van andere
vloeren en betere verlichting.
We willen hiermee niet wachten op de verbouwing, waarover de eerste gesprekken
inmiddels weer gaande zijn op gemeentelijk en bestuurlijk niveau. Zodra we daar wat
meer over kunnen melden, zullen we dat zeker doen.



Atrium studiedag / inspiratiedag

Woensdag aanstaande zijn alle leerlingen vrij, want alle medewerkers van Atrium
hebben deze dag een studiedag. In de Cultuurkoepel in Heiloo starten we met een
gastspreker: Ruud Veltenaar MBA MPhil.
Als filosoof, internationaal topspreker en trend-watcher, friskijker en hoogleraar, biedt
Ruud Veltenaar duidelijkheid over de toekomst en hoop op een betere wereld.
Daarna zijn er diverse Masterclasses, welke heel uiteenlopend van onderwerp zijn. Alle
medewerkers hebben zich voor de onderwerpen kunnen intekenen, die hem of haar
het meest aanspreken. We gaan er vanuit vol met nieuwe ideeën, geïnspireerd deze
dag af te sluiten met elkaar.
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Vervangingsproblematiek Griepgolf

De vervangingsproblematiek, waarover we u eerder afzonderlijk berichtten, is nog
steeds aan de orde. In de afgelopen twee weken zijn er drie dagen geweest, waarop
we ouders hebben moeten verzoeken hun kind thuis te houden. We beseffen ons, dat
we u hiermee soms voor problemen stellen en danken u voor uw zoektocht naar het
vinden van opvang voor uw kind(eren), als dat aan de orde is. Het aantal
ziekmeldingen die we nog steeds ontvangen, maakt duidelijk dat de griepgolf nog
niet voorbij lijkt te zijn.



Carnaval

Dinsdagmiddag 28 februari 2017 (na de voorjaarsvakantie) is het weer zover. Dan
vieren we carnaval op de PJS!
De middag ziet er als volgt uit:
- 13.30 uur worden de kinderen verkleed op school verwacht.
- 14.00 tot 15.00 uur worden de kinderen in groepjes verdeeld en doen allerlei
spelletjes onder begeleiding van een kind van de bovenbouw.
- 15.00 uur gaan alle kinderen naar hun eigen lokaal terug en sluiten daar de middag
af.
- 15.30 uur gaan de kinderen weer naar huis.
Blijft uw kind over op school, dan is dat geen probleem. U geeft de verkleedkleren
mee en tussen de middag mogen de kinderen zich omkleden.
Wat moet ik aan? Daar is iedereen vrij in. We hebben geen thema. Maak het niet te
ingewikkeld en maak geen hoge kosten. Kijk in de kast en bij familie en kennissen om
je heen: een pyjama, sportkleding, kleding die bij een beroep hoort, bespuit een Tshirt, doe een leuke bril of hoed op, Hollands oranje, maak iets van kranten, enz.
Bedenk wel: Wanneer val je op op deze dag? Als je niets bijzonders hebt!
Dus: Doe eens gek of een klein beetje anders! Veel plezier!
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Lesprogramma week van 13 t/m 17 februari

Week van 13 februari
Schrijfdans: de robot op muziek

Thema: Verkeer en vervoer
Groepen 1-2

Voorbereidend rekenen;
Begrippen lang/kort, even lang,
even kort, langer/ korter.
Meetactiviteiten door toepassen
gestandaardiseerde maat.
Voorbereidend taal/lezen;
Gesprekken voeren over de
vertelplaten
Letter van de week: b

Doelen groepen 3 B Sara Marloes
VLL

We leren het structureerwoord ring
en de bijbehorende klankgroep ‘ng’.
We leren woorden lezen die eindigen op –d of –b
Begrijpend lezen van korte teksten
http://pausjohannesschool.nl/app/uploads/2013/01/Kern-7-nieuwsbrief1.pdf
Optellen t/m 10 met het rekenrek
Splitssommen van 8, 9 en 10
Van dubbelen naar bijna dubbelen
Klokkijken en dagritme koppelen aan klokkijken
Buurgetallen
Samen 10
Optelsommen tot 10
We leren de schrijfletter c
Herhalen de schrijfletters o, a, d, g en t
We leren de verbinding van en naar deze schijfletters
We leren om leesletters om te zetten in schrijfletters.
We leren het naschrijven van zinnen

Voorlezen van het ankerverhaal

Zie ook
Rekenen

Schrijven

toetsen
Leerkrachtenbezetting
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Doelen groepen 4B Rachel Simone
Taal
Beschrijven van een voorwerp waar ze echt niet buiten kunnen en gebruik
maken van topische vragen: welk, hoe, waarom, waarvoor; Voorwerpen
beschrijven voor de tentoonstelling en de beschrijving leuk vorm te geven;
Presenteren van beschrijving en het voorwerp met een tentoonstelling.
Spelling
Langermaakwoord –b, hoofdletter en toets.
Rekenen
Klokkijken met 5 minuten; rekenen met geld; Kennismaken met x als het
keerteken. Keersommen met 2, 5 en 10; Optelsommen met tienen en
enen. Handig rekenen met dubbelsommen.
Toetsen
Vrijdag 17 februari 2017 spelling toets blok 5.
Andere info
Woensdag 15-2: Studiedag
Vrijdag 17-2: Continurooster
Leerkrachtenbezetting
Doelen groepen 5A Harry Stephanie (Yvonne)
Taal
Woorden leren behorend bij het thema noodweer.
Spelling
Het centwoord, het onderwerp in de zin zoeken.
Rekenen
Optellen tot 1000 op je eigen manier, rekenen met centimeters,
keersommen met getallen groter dan 10, aanvullen tot 1000 met inhoud en
gewicht, klokkijken analoog en digitaal.
toetsen
Donderdag 16 februari: Toets natuur blok 2.
Andere info
Woensdag 15-2: Studiedag
Vrijdag 17-2: Continurooster
Leerkrachtenbezetting
Doelen groepen 5B Emma Joke (Rachel)
Taal
Woorden leren behorend bij het thema noodweer.
Spelling
Het centwoord, het onderwerp in de zin zoeken.
Rekenen
Kennismaken met kilo en gram, liter, centiliter en milliliter, deelsommen,
omtrek en oppervlakte meten en vergelijken, rekenen met 100-tallen en
aanvullen tot 1000.
toetsen
Andere info
Woensdag 15-2: Studiedag
Vrijdag 17-2: Continurooster
Leerkrachtenbezetting
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Doelen groepen 67B Merel
Taal
Groep 6: Nieuwe woorden rond het thema sport, sporttaal, sportverslagen
en beschrijven m.b.v. steekwoorden.
Groep 7: Nieuwe woorden rond het thema Nederland, dialecten,
onderhandelen en beeldend schrijven.
Spelling
Groep 6: Verkleinwoord met –aatje, -ootje, -uutje, -nkje en stoffelijke
bijvoeglijk naamwoord.
Groep 7: Koppelteken (zo-even) en werkwoordelijk gezegde.
Rekenen
Groep 6: Breuken op de getallenlijn van 0 tot 1, breuken als deel van een
geheel, balk, kubus, piramide en cilinder herkennen en de hoeken, randen
en vlakken tellen.
Groep 7: Tellen met sprongen bij getallen tot 1 miljoen, getallen tot 1
miljoen op de getallenlijn, grote getallen in woorden schrijven en cijferend
vermenigvuldigen onder elkaar op de kortste manier.
toetsen
Maandag 13-2: Natuur
Dinsdag 14-2: Verkeer
Vrijdag 17-2: Geschiedenis
Andere info
Woensdag 15-2: Studiedag
Vrijdag 17-2: Continurooster
Leerkrachtenbezetting
Doelen groepen 78A Yvonne
Taal
Groep 7: woorden rond thema Nederland, leren Nederlandse taal ook in
het buitenland voor komt, leren een denkgesprek voeren, maken een
schrijfplan.
Groep 8: woorden rond thema buurt, leren verschillen tussen brieven
(formeel/ informeel), leren een denkgesprek voeren, leren een discussie
voeren.
Spelling
Groep 7: voltooide tijd, verledentijd, werkwoordelijk gezegde.
Groep 8: herhaling onbeklemtoond meervoud, trema meervoud,
meewerkend voorwerp.
Rekenen
Groep 7: cijferend vermenigvuldigen kort, procenten, getallen tot 1
miljoen, rekenen met tijd, breuken.
Groep 8: rekenen met kommagetallen, breuken, getallenlijn.
toetsen
Groep 7: donderdag geschiedenis toets.
Groep 8: dinsdag aardrijkskunde toets.
Andere info
Leerkrachtenbezetting
Maandag juf Josine

Doelen groepen 8B Annabel
Taal
Woorden rond thema buurt, leren verschillen tussen brieven (formeel/
informeel), leren een denkgesprek voeren, leren een discussie voeren.
Spelling
Herhaling onbeklemtoond meervoud, trema meervoud, meewerkend
voorwerp.
Rekenen
Rekenen met kommagetallen, breuken, getallenlijn.
toetsen
Dinsdag aardrijkskunde toets.
Andere info
Woensdag 15-2: Studiedag
Vrijdag 17-2: Continurooster
Leerkrachtenbezetting
Maandag: Juf Caroline
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