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Agenda komende periode







20 t/m 24 februari voorjaarsvakantie
Dinsdagmiddag 28 februari Carnaval
1 maart Pancrasser dictee groep 7/8 op het Baken
8 maart Open dag PJS

Atrium studiedag - schoolontwikkelingen

Woensdag hebben alle teamleden van de Atriumscholen in inspirerende dag gehad.
De gastspreker Ruud Veltenaar MBA MPhil heeft leerkrachten aan het denken gezet.
Welke vaardigheden hebben de kinderen van nu nodig? Weten we wat er in er in de
komende jaren nog gaat veranderen? Hoe leren we nu? Hoe gaan we in de toekomst
leren? Wat zijn belangrijke vaardigheden? Welke 21st century skills horen daarbij? Wat
betekent dit voor ons onderwijs aan de kinderen van nu? Met welke kleine stappen
ga je daarbij het verschil maken?
Onderzoekende vaardigheden, creëren, samenwerken, ICT
vaardigheden, zijn er in ieder geval vier welke u aldoor meer
terugziet in onze school.

De techniektorens (zie op onze site bij
actualiteiten) leest u hier meer over.

De chromebooks, waarmee we nog
veel meer gaan doen.

De i-pads die snel na de vakantie de
intrede krijgen in de onderbouw.

Lego WeDo 2.0 waarmee de
leerkrachten zelf voor het eerst kennis
maakten tijdens deze dag vindt ook een
plek.
Op de PJS gaan we voor goed onderwijs en gelukkige
leerlingen. We vinden het belangrijk dat kinderen veel leren en zich optimaal
ontwikkelen. We leggen de lat hoog en staan voor vakmanschap en kwaliteit. We
geven ons onderwijs vorm met deze doelstelling in ons achterhoofd. Dat de
ontwikkeling de laatste jaren een vogelvlucht genomen heeft op de PJS is het
voordeel dat verbonden is aan de periode die achter ons ligt. We krijgen positieve
feedback n.a.v. KOM gesprekken de afgelopen week. Zijn over het algemeen blij
met de scores die de leerlingen behalen. Wij zien vooral blije gezichten, bij zowel
ouders, leerkrachten en leerlingen en zien ook het aantal aanmeldingen weer stijgen.
We gaan nu eerst net als u allemaal genieten van de vakantie.
Gaat u op de latten, doe voorzichtig. We hopen u allen maandag 27 februari weer
gezond en uitgerust terug te zien.
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Werkzaamheden in vakantie
We gaan vanmiddag allemaal op
vakantie en toch wordt er komende week
hard gewerkt op onze school. Om al deze
werkzaamheden
te
kunnen
laten
uitvoeren is er druk gewerkt aan de
voorbereiding hiervan.

De beamers en de zijborden zijn uit de lokalen gehaald
waar dinsdag de nieuwe schoolborden worden
geplaatst.
Toiletgroepen zijn leeggehaald omdat maandag
gestart wordt met het verwijderen van de wc potten.
Donderdag moeten de nieuwe vloeren liggen en de
wc’s worden vrijdag weer teruggeplaatst.



Controleurs gezocht (herhaling)
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



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 T-shirt, 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



Geen weekplanning

In verband met de vakantie ontbreekt de weekplanning.
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