Nieuwsbrief no. 21 09 -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
Vanochtend heeft u als u de enquête nog niet heeft
ingevuld nogmaals een herinnering ontvangen via
digiDuif. Bijna 50% van de ouders heeft deze intussen
ingevuld. Heeft u de enquête nog niet ingevuld en heeft u geen herinnering ontvangen wilt u
dan een mail sturen aan f.vdgevel@atriumscholen.nl omdat u het adres dat u in
digiDuif heeft ingesteld mogelijk niet meer gebruikt. U ontvangt dan nieuwe
inloggegevens om ook deel te kunnen nemen.

De carnavalscommissie is heel druk bezig geweest om het feest voor de kinderen heel anders
te organiseren dan dat afgelopen jaren het geval was. Bij de communicatie rondom carnaval
zijn er verschillende starttijden voor ouderhulp gecommuniceerd. Heeft u zich aangemeld om
te helpen dan staat de koffie voor u klaar bij aanvang van de school. De eindtijd van de
spelletjes is 11.45 uur. Fijn als u nog even in de gelegenheid bent om nog even te helpen met
het opruimen van de spullen die in de ochtend gebruikt zijn.

van de MR
Op 6 Februari ’18 is de MR weer bijeen geweest. In deze vergadering heeft de MR besproken
- Hoe wij contact houden met de groep ouderbetrokkenheid.
- De evaluatie van de plusklas groep 4-5.
- Nieuwe vergaderdata.
- Het huiswerkbeleid.
- De leerlingenaantallen.
De bovenstaande onderwerpen zijn in deze vergadering uitvoerig besproken en de stand
van zaken kunt u nalezen in de notulen. Deze is te vinden op de website.

Studiedag
De studiedag van maandag zal voor de helft in het teken staan van hoe we kinderen die
mogelijk meer begaafd zijn kunnen herkennen. Wat bieden we hen aan vanuit de methoden
en wat voor extra materiaal zetten we in? Wanneer komen kinderen mogelijk in aanmerking
om aan de plusklas deel te nemen. Daarnaast gaan de collega’s in werkgroepen met de
onderwerpen ICT, expressie vakken, aanvankelijk leesmethode, sociale vaardigheidsmethode
en ouder-betrokkenheid aan de slag met elkaar.
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Formatie 18-19
Het schooljaar is pas ongeveer op de helft en de voorbereidingen voor het komend schooljaar
zijn alweer gestart. Met hoeveel groepen gaan we het volgend schooljaar starten? Hoe
exacter het aantal leerlingen die gaan instromen bekend is hoe duidelijker de gesprekken
hierover gevoerd kunnen worden. Zijn al uw kinderen die mogelijk bij ons gaan starten het
komend jaar al ingeschreven? Bij deze het verzoek om dit komende week te doen.

Bezoek onderwijsbeurs ICT
Met een enorme vertraging door een noodstop van
de trein hebben Frans en de ICT coördinatoren van
Atrium de Ipon beurs bezocht in Utrecht. Vooral over
communicatiemogelijkheden met ouders via apps was
veel te zien. Ook digiDuif zal in de loop van dit jaar
gaan wijzigen naar de applicatie Social schools. Voordat wij gaan migreren naar deze
nieuwe vorm zult u hierover verder worden geïnformeerd.

Vervangingen en ziekte
37 dagen
19 dagen
13 dagen
5 dagen
inval gezocht
inval gevonden
noodoplossing
groepen naar huis
Bovenstaand overzicht geeft de actuele cijfers. Deze week was de nood weer hoog waarbij
we helaas weer twee groepen hebben moeten verzoeken hun kind thuis te houden. Doordat
een aantal collega’s extra is gaan werken is dat aantal nog beperkt gehouden, want net als
bij ons is het aantal zieken elders ook hoog. Ook aanstaande week zullen Rachel en Marije
extra werken om collega’s die afwezig zijn te vervangen.
weekprogramma maandag 13 t/m 16 februari
Doelen groepen 1-2
Taal
Letter van de week = W
Fonemisch bewustzijn: kinderen sorteren woorden op begin-middeneindklanken
Rekenen
Kinderen doen ervaringen op met magnetisme “wat is wel/niet
magnetisch” , zwaartekracht “wat valt snel, minder snel”, wegen met
een weegschaal, drijven en zinken etc.
Schrijven
Schrijfdans: vervalt deze week
Schrijven in de basisschool: kinderen herhalen verschillende patronen
Andere info
Cultuurdag “de Winkel van Sinkel” op woensdag
voor de groepen 1-2A en 1-2B en op donderdag voor groep 1-2C
Dansvoorstelling voor de ouders van deze groepen
op beide dagen van 13.15 uur-13.45 uur in de kleutergymzaal
Leerkrachtenbezetting
Doelen groepen 3 A Eelkje & 3 B Sara Marloes
VLL
We leren mmkm en mkmm woorden
We leren samengestelde woorden
http://pausjohannesschool.nl/app/uploads/2013/01/Kern-7-nieuwsbrief.pdf
Zie ook
Rekenen
-sommen op het rekenrek
-kale sommen
-We splitsen met 20 op het rekenrek
-klokkijken (het halve uur)
Schrijven
We herhalen de schrijfletters: f, k, en c
Bijzonderheden Maandag 12-2-2018 studiedag leerlingen vrij
Dinsdag 13-2-2018 Carnaval
Leerkrachtenbezetting
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Doelen groepen 4a Rachel
4b Eelkje
Taal
De woorden van de week herhalen, een recept bedenken en schrijven
aan de hand van een aantal vragen (stappen)
Spelling
Herhalen en remediëren na de toets
Rekenen
Klokkijken met vijf minuten, rekenen met geld, keersommen met 2, 5 en 10
toetsen
Andere info
Leerkrachtenbezetting
Doelen groepen 5
Taal
Kinderen leren woorden over de dierentuin, Ze leren wat een goed
informatiebord is.
Spelling
Verleden tijd, onderwerp, herhaling van alle categorieën.
Rekenen
Rekenen met cm, inhoud, gewicht, getallenlijn tot 300.
toetsen
Andere info
Leerkrachtenbezetting
Rachel vervangt op dinsdag juf Emma
Doelen groep 6a Hester en Geppie
Taal
De kinderen leren hoe en waarom je een samenvatting maakt. De
kinderen leren de betekenis van (nog meer) nieuwe woorden rond het
thema. De kinderen leren waarom het handig is teksten te overzien
Spelling
Herhaling cadeauwoorden en de persoonsvorm
Rekenen
We starten met blok 4
Deze week hoofdrekenen en schattend rekenen
Toetsen
Vrijdag 16 februari: Toets thema Wie maakt ons eten & Hoe kom je aan
warm water
Andere info
Maandag 12 februari: de kinderen vrij i.v.m. een studiedag.
Dinsdag 13 februari: we vieren Carnaval, de kinderen komen verkleed
naar school.
Woensdag 14 februari Valentijnsdag
Leerkrachtenbezetting
Doelen groepen 6B Brigitte - Anna
Taal
De kinderen leren hoe en waarom je een samenvatting maakt. De
kinderen leren de betekenis van (nog meer) nieuwe woorden rond het
thema. De kinderen leren waarom het handig is teksten te overzien.
Spelling
We bespreken met de kinderen de gemaakte Cito’s.
Rekenen
We bespreken met de kinderen de gemaakte Cito’s.
Toetsen
Vrijdag 16 februari: Toets thema Wie maakt ons eten & Hoe kom je aan
warm water
Andere info
Maandag 12 februari: de kinderen vrij i.v.m. een studiedag.
Dinsdag 13 februari: we vieren Carnaval, de kinderen komen verkleed
naar school.
Leerkrachtenbezetting
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Doelen groepen 7A Merel
Taal
Thema: Nederland
Schrijfplan over een informatieve tekst maken en een les schrijven over
Nederland voor buitenlandse kinderen.
Spelling
Remediëren.
Rekenen
Herhalen.
Toetsen
Woensdag 14-2: Topografie 4.
Vrijdag 16-2: Geschiedenis 3.
Andere info
Maandag 12-2: Studiedag, kinderen vrij.
Dinsdag 13-2: Carnaval
Leerkrachtenbezetting
Doelen groep 7b: Caroline Marije
Taal
Denkgesprek voeren, schrijfplan maken, tekst schrijven a.d.h.v. schrijfplan.
Spelling
Herhalen woordbenoemen en ontleden
Rekenen
Toets en herhalen/remediëren
toetsen
Woensdag: topografie en rekenen
Vrijdag : geschiedenis
Andere info
Maandag: studiedag
Leerkrachtenbezetting
Di t/m vrij: Marije ipv Caroline
Doelen groep 8b: Caroline Marije
Taal
Verschillen in brieven herkennen, kenmerken van een formele brief
kennen, denkgesprek voeren, reageren op verschillende standpunten.
Spelling
Herhalen woordbenoemen en ontleden
Rekenen
Toets en herhalen. Cito nabespreken
toetsen
Woensdag: topografie en rekenen
Vrijdag : geschiedenis
Andere info
Maandag: studiedag
Leerkrachtenbezetting
Di t/m vrij: Marije ipv Caroline
Doelen groep 8a Annabel
Taal
Verschillen tussen brieven bekijken, denkgesprek voeren.
Spelling
Herhalen tremawoord en meewerkend voorwerp.
Rekenen
Toets en cito’s bespreken
toetsen
Woensdag: Rekenen toets blok 3 en Topotoets
Vrijdag: geschiedenis
Andere info
Leerkrachtenbezetting
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