Nieuwsbrief no. 20 02 -02 - 2018
SAMEN VOORUIT >>>

Agenda komende periode
•
•
•
•
•

Ma 12 februari studiedag teamleden alle kinderen zijn vrij
Di 13 februari Carnaval
Do 15 februari rapport 1 mee
Vr 16 februari sluitingsdatum invullen enquête
19 t/m 23 februari vervolggesprek 1(intekenen vanaf 29 januari via digiDuif)

Ouderenquête 2018
Na deze week nogmaals
een reminder verstuurd te
hebben
is de enquête
inmiddels door bijna 45%
van de gezinnen ingevuld.
In 2015 was lag het percentage op 62,3%. We leggen de lat graag hoog streven
naar een respons van 80%. We begrijpen dat het invullen van 108 vragen even tijd vraagt.
Als u dat afzet tegen 960 uur onderwijs per jaar is dat echt niet zo heel veel. In de loop
van de volgende week krijgen de ouders die nog niet gereageerd hebben nogmaals
een herinnering toegestuurd.
De leerlingen van de groepen 5 t/m 8 hebben deze week, met uitzondering van een aantal
zieken hun vragenlijsten ingevuld. Hetzelfde geldt voor de leerkrachten die gisteren tijdens een
gezamenlijke werkvergadering de leerkrachten vragenlijst hebben ingevuld.

Tip van de week
Op onze site vindt u onderaan op de pagina ‘ouders’ tips hoe u op een
spelende wijze het leren thuis kunt ondersteunen. Via onderstaande link
diverse tips betreffende spelling.
http://pausjohannesschool.nl/app/uploads/2013/01/Taal-en-Spelling1-1.pdf

Geen open dag
Dit jaar is er GEEN open dag op de scholen in Sint Pancras. Wij
geven er de voorkeur aan om de ouders die een school zoeken
een persoonlijke rondleiding te geven. Hoort u ouders vragen
stellen over wanneer de open dag is wilt u hen dan vragen zelf
contact met de school op te nemen voor het maken van een
afspraak.
Heeft u uw kinderen die bij ons op school gaan starten al ingeschreven? Dit helpt ons bij het
nauwkeuriger prognotiseren van onze leerlingenaantallen.

Bezoek onderwijsbeurs ICT
Woensdag gaan Mirja, Stephanie en Frans samen met de andere ICT
coördinatoren van Atrium naar de Ipon in Utrecht. Een
onderwijsvakbeurs m.b.t. ICT. Naast dat de laatste ontwikkelingen daar
zichtbaar zijn, wordt deelgenomen aan diverse workshops. Terugkoppeling zal geschieden
via de nieuwsbrief van Atrium.
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Grote winterschoonmaak
Vele emmers, handen, borstels en doekjes maken een kleuterklas snel
schoon!
Dank aan de vele ouders die met elkaar de handen uit de mouwen
gestoken hebben om de kleuterklassen met alle materialen een extra
schoonmaakbeurt te geven. Super!
In de tijd, waarin de griepgolf nog zeker niet achter ons ligt is, dat geweldig.
weekprogramma maandag 5 t/m 9 februari
Doelen groepen 1-2
Taal

Letter van de week = W
Fonemisch bewustzijn: kinderen geven aan of ze een klank aan het eind, aan
het begin of in het midden van het woord horen
Rekenen
Kinderen doen ervaringen op met magnetisme “wat is wel/niet magnetisch” ,
zwaartekracht “wat valt snel, minder snel”, wegen met een weegschaal etc.
Schrijven
Schrijfdans: de robot op muziek
Schrijven in de basisschool: kinderen leren tekens te ordenen op papier
Andere info
Maandag start het nieuwe thema “de uitvinder”, drie weken lang staat alles in
het teken van techniek, onderzoekend en ontdekkend leren en proefjes
Leerkrachtenbezetting
Woensdag 7-2 Aranka werkt voor Mirja (ICT dag)
Vrijdag
9-2 Hilde werkt voor Ina (compensatie dag)
Doelen groepen 3 B Eelkje
3ASara en Marloes
VLL
We leren het structureerwoord: ring
We leren de letter: ‘ng’
We gaan korte teksten begrijpend lezen
Zie ook
http://pausjohannesschool.nl/app/uploads/2013/01/Kern-7-nieuwsbrief.pdf
Rekenen
Aantallen t/m 20 herkennen, aflezen, tellen en herkennen m.b.v. de vijfstructuur
Dubbelen en bijna-dubbelen tot en met 20
Schrijven
We herhalen de letters j,s,t,f en k te schrijven in schrijfletters.
toetsen
Bijzonderheden
Leerkrachtenbezetting
3B: donderdag is juf Hilde in de groep i.p.v. juf Eelkje
Doelen groepen 4A Rachel
4B Eelkje
Taal
We leren de betekenis van woorden rond het thema Lekker.
We leren hoe we achter de betekenis van een woord kunnen komen.
We leren dat de betekenis van een woord of zin kan veranderen door er ‘lekker’
voor te zetten.
We leren een denkgesprek te voeren.
We leren een lijstje te maken waarbij rekening gehouden wordt met de vragen:
Wat ga je doen? Wat heb je daarvoor nodig?
Spelling
Leren schrijven van het langermaakwoord –b
Leren schrijven van de hoofdletters
Rekenen
Betekenis en inhoud geven aan getallen
Getallen springen op de lege getallenlijn
toetsen
Spelling blok 5
Andere info
Leerkrachtenbezetting
4B: Donderdag is juf Hilde in de groep i.p.v. juf Eelkje

Nieuwsbrief PJS no. 20 vrijdag 02 - 02 - 2018

Pagina 2 van 4

Doelen groepen 5 a en 5b
Taal
- Herhalen van de woorden m.b.t. het thema noodweer
- Het maken van een weerbericht
Spelling
-’s meervoud woorden schrijven
- herkennen van het onderwerp in de zin
- herhalen van de aangeboden spellingcategorieën
Rekenen
- Inhouds- en gewichtsmaten op verpakkingen
- Omtrek en oppervlakte
- herhalen van de tafels, grote getallen +,Estafette
- lezen van de woorden met een c
- lezen van woorden zoals rodeo
Leerkrachtenbezetting
Doelen groep 6a Hester en Geppie
Taal
Start thema Ondergronds. De kinderen leren nieuwe woorden rond het thema. Ze
leren hoe ze achter de betekenis van een woord kunnen komen. Ze leren hoe je
informatieve teksten globaal kunt verkennen. De kinderen leren met welk doel je
informatie zoekt. De kinderen leren waarom en hoe je een samenvatting.
Spelling
De kinderen leren het cadeauwoord schrijven. De kinderen leren het vinden van
de persoonsvorm door het gebruiken van de tijdproef.
Rekenen
Toets blok 3 en daarna remediëren en herhalen of herhalen en verrijken.
Toetsen
Dinsdag 6 februari: Topotoets Groningen en Drenthe
Leerkrachtenbezetting
Doelen groepen 6B Brigitte - Anna
Taal
Start thema Ondergronds. De kinderen leren nieuwe woorden rond het thema. Ze
leren hoe ze achter de betekenis van een woord kunnen komen. Ze leren hoe je
informatieve teksten globaal kunt verkennen. De kinderen leren met welk doel je
informatie zoekt. De kinderen leren waarom en hoe je een samenvatting.
Spelling
De kinderen leren het cadeauwoord schrijven. De kinderen leren het vinden van
de persoonsvorm door het gebruiken van de tijdproef.
Rekenen
Toets blok 3 en daarna remediëren en herhalen of herhalen en verrijken.
Toetsen
Dinsdag 6 februari: Topotoets Groningen en Drenthe
Leerkrachtenbezetting
Doelen groepen 7A Merel
Taal
Thema: Nederland
Dat Nederlandse woorden ook in het buitenland worden gebruikt en een
denkgesprek voeren.
Spelling
Verleden tijd en voltooide tijd van klank vast werkwoord met –ven (geverfd) en
werkwoordelijk gezegde.
Rekenen
Rekenen met tijd: tijdsduur of eindtijd berekenen, dagindeling in cirkeldiagram en
op tijdbalk, inhoudsmaten berekenen in m3, dm3 en liters: 1dm3= 1 liter.
Toetsen
Donderdag 8-2: Spelling 5.
Andere info
Maandag 5-2: Laatste keer naar de Jan Willem.
Leerkrachtenbezetting
Woensdag 7-2: juf Angelique.
Vrijdag 9-2: juf Marloes.
Doelen groepen 7B Caroline en Marije
Taal
Beeldend schrijven, woordenschat, herkenning van Nederlands in andere talen,
denkgesprek voeren.
Spelling
Werkwoordelijk gezegde, voltooide tijd bij klankvast ww op –zen
Rekenen
Oppervlakte, vermenigvuldigen met kommagetallen, herhalen
Leerkrachtenbezetting
Di: meester Jos
Woe: juf Marije (groep 7 gaat met Meester Ron werken ivm
Proeftoets eind cito groep 8)
Do: juf Caroline (groep 7 gaat met Meester Ron werken ivm
Proeftoets eind cito groep 8)
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Doelen groep 8a Annabel
Taal
Proeftoets eind cito
Spelling
Proeftoets eind cito
Rekenen
Proeftoets eind cito
toetsen
Begrijpend lezen toets
Andere info
Leerkrachtenbezetting
Doelen groep 8B Caroline en Marije
Taal
Proeftoets eind cito
Spelling
Proeftoets eind cito
Rekenen
Proeftoets eind cito
toetsen
Andere info
Leerkrachtenbezetting
Di: meester Jos
Woe: juf Marije
Do: juf Caroline
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