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▪

Agenda komende periode
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

22 maart grote rekendag
23 maart laatste dag inleveren Bags2school
29 maart vergadering werkgroep ouderbetrokkenheid 19.30 uur
3 april studiedag
4 t/m 7 april schoolfotograaf op school
10 april inloopochtend
10 april groepsfoto’s
12 april herdenking Zwarte zondag
13 april Paasviering met continurooster 8.30 – 14.00 uur
14 & 16 april vrije dagen
21 april Koningsdag continurooster 8.30 – 14.00 uur
Meivakantie 24 april t/m 5 mei

Grote rekendag woensdag 22 maart 2017
Het thema van deze 15e editie is ‘Meten, bewegen en construeren’ en draait
om de wiskundige geletterheid. De kinderen zetten wiskundige
gereedschappen in in hun eigen omgeving. Ze leren o.a.:
– meetkundige constructies maken;
– maquettes en plattegronden;
– meten via vergelijken;
– verkennen van getallen en getalrelaties door deze lijfelijk te ervaren;
Het doel van de Grote Rekendag is kinderen onderzoekend te laten rekenen. Want zelf ontdekken
levert inzicht op. En niet onbelangrijk: het maakt rekenen leuk!

▪

Kledinginzameling

De kledinginzameling loopt enorm. U kunt tot en met
donderdagochtend 9.00 uur kleding inleveren op school.
Deze ochtend worden de vele zakken opgehaald. We
schatten dat ongeveer 9m3 meter kleding ingezameld is. We
zijn benieuwd naar hoeveel kilo kleding dit is en wat het
bedrag is dat hiermee is ingezameld voor het goede doel.
‘Amref Flying Doctors’ Deze organisatie zet zich in voor een
duurzaam gezonder Afrika.
Foto hiernaast laat de leging zien van de laatste drie dozen
kleding waarover u ook op Facebook heeft kunnen lezen.
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Doelen overzicht week van 20 / 24 maart
Week van 20 maart
Schrijfdans: Ronden en achten op
muziek

Thema: De wereld rond
Groepen 1-2

Voorbereidend rekenen: Goed
meten met verschillende
meetactiviteiten
Voorbereidend taal/lezen:
Pompom wil meubels
Woorden in de werkplaats
Letter van de week: A
Doelen groepen 3 A Eelkje & 3 B Sara Marloes
VLL
We leren om samen rijmpjes te bedenken.
we leren het lezen van verkleinwoorden.
We leren mkmm-woorden lezen met aan het eind een –d
We ronden kern 8 af en doen de lentesignalering.
De blauwe mapjes mogen weer worden ingeleverd.
Zie ook
http://pausjohannesschool.nl/app/uploads/2013/01/Kern-8-nieuwsbrief3.pdf
Voorlezen van het
ankerverhaal
Rekenen
Deze week maken we de toets van blok 4.
We herhalen en remediëren de onderdelen van blok 4
We gaan oefenen met verhaaltjessommen.
Woensdag hebben we de grote rekendag.
Schrijven
We herhalen de aangeboden schrijfletters.
We leren om verbindingen te maken tussen schrijfletters en het aan elkaar
schrijven van schrijfletters.
We leren om leesletters om te zetten in schrijfletters.
toetsen
Rekenen blok 4
Leerkrachtenbezetting
Doelen groepen 4A Hester Caroline
Rekenen
Start blok 5: tabellen en grafieken; verzamelen van gegevens,
interpreteren en verwerken.
Spelling
Leren schrijven van woorden met 2 klankgroepen, woorden met 2
categorieen, au-woorden, zelfstandig naamwoord
Taal
Denkgesprek voeren, lijstjes schrijven volgens een duidelijke opdracht.
Consolideren van woorden van de week,
Toetsen
Donderdag toets taal
Andere info
Leerkrachtenbezetting
-
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Doelen groepen 4B Rachel Simone
Taal
Een verhaal schrijven volgens een stappenplan; Betekenis van nieuwe
woorden rondom een thema; Leren dat de betekenis kan veranderen als
je er een ander woord voor zet.
Spelling
Klankgroepenwoord met lange klank aan het einde; Lidwoord en
zelfstandig naamwoord;
Rekenen
Herhalen en oefenen blok 4;
Toetsen
Rekenen toets blok 4 donderdag 23 maart 2017
Spelling toets blok 6 donderdag 23 maart 2017
Andere info
Grote rekendag op woensdag 22 maart 2017
Leerkrachtenbezetting
•
Doelen groepen 5A Harry Stephanie (Rachel)
Taal
Woorden leren rondom thema Draaien, taal verkennen, spreken en
luisteren, een voorwerp beschrijven.
Spelling
Voltooide tijd, hulpwerkwoord, voltooid deelwoord.
Rekenen
Splitsend delen, omtrek meten, herhaald optellen met getallen uit een
tabel, gegevens in een tabel aflezen, optellen/aftrekken tot 1000.
toetsen
Andere info
Leerkrachtenbezetting
Doelen groepen 5B: Nicole, Joke, Emma
Taal
Introductie nieuw thema: draaien. Woordenschat, uitdrukkingen, uitleg
geven bij een apparaat.
Spelling
Herhaling: persoonsvorm, onderwerp, bijvoeglijk naamwoord.
Werkwoorden: tegenwoordige tijd, verleden tijd, voltooide tijd.
Spellingsategorieën herhalen.
Rekenen
Geld wisselen, grafieken, vraagstukjes, grote plussommen. Delen
40 : 4 =
48 : 4 =
30 : 2 =
Dus de tafels blijven belangrijk. Lever de tafelboekjes in!
Woensdag grote rekendag! Wij gaan huisjes ontwerpen voor een
vakantiepark en daar een plattegrond bij maken op ruitjespapier. We
gaan maten meten, zoals van een bed, een kast, een bank, maar ook van
onszelf: je voet, een arm, een grote stap. Leuk!!!
toetsen
Andere info
Maandagmiddag voorstelling in de Binding.
Leerkrachtenbezetting
Doelen groepen 6A Brigitte Marije (Josine Lio)
Taal
De kinderen gaan verder met hoofdstuk 6 ‘Spijsvertering’ en leren hierbij
nieuwe woorden. De kinderen leren hoe ze tips geven en hoe zij achter de
betekenis van nieuwe woorden kunnen komen. Daarnaast leren zij hoe zij
woorden kunnen ordenen.
Spelling
De kinderen gaan verder met het oefenen van de persoonsvorm, het
onderwerp, het stoffelijk bijvoeglijk naamwoord en het verkleinwoord. Zij
starten daarna met blok 6. Hierbij maken zij kennis met het schrijven van
het kilowoord met –ieel en –iaal.
Rekenen
De kinderen leren kaartlezen en het rekenen met schaal. Ook leren zij het
bepalen van een windrichting en het standpunt van de fotograaf.
Daarnaast oefenen zij het analoog en het digitaal klokkijken.
Toetsen
Dinsdag: toets natuur
Andere info
Maandagmiddag 20-3 voorstelling, dus op de fiets.
Vrijdag: naar kinderboerderij
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Leerkrachtenbezetting

-

Doelen groepen 67B Merel
Taal
Groep 6: Nieuwe woorden rond het thema spijsvertering, niet overal
dezelfde woorden voor gebruiken, je legt een spel uit en je geeft goede
tips.
Groep 7: Nieuwe woorden rond het thema helden, trappen van
vergelijking, standpunt verwoorden en ondersteunen met argumenten en
een beschrijving maken.
Spelling
Groep 6: Kilowoord –ieel, -iaal en komma.
Groep 7: Trottoirwoord en persoonlijk voornaamwoord.
Rekenen
Groep 6: Cijferend vermenigvuldigen van rechts naar links, schatten en in
contexten. Kaartlezen, rekenen met schaal, winrichtingen herkennen en
gebruiken, standpunt fotograaf bepalen, route intekenen op een
plattegrond.
Groep 7: Korting berekenen, procenten koppelen aan breuken,
percentages aflezen uit cirkeldiagram en omrekenen naar bedragen of
aantallen. Omtrek en oppervlakte van meetkundige figuren berekenen,
figuren tekenen met gegeven omtrek of oppervlakte, rekenen met schaal.
toetsen
Dinsdag 21-3: Topotoets.
Andere info
Groep 6: Maandagmiddag 20-3 voorstelling, dus op de fiets.
Woensdag 22-3 rekendag.
Donderdagochtend 23-3 survivalzwemmen 8:25 op school op de fiets.
Leerkrachtenbezetting
Doelen groepen 78A Yvonne
Taal
Groep 7: woorden rond thema helden, leren wat d functie is van een ode,
leren een denkgesprek voeren en een schrijfplan maken.
Groep 8: woorden rond thema portret, leren hoe je interviewt, leren een
denkgesprek voeren en leren hoe je informatie uit een interview haalt.
Spelling
Groep 7: woorden met tussen –e en persoonlijk voornaamwoord.
Groep 8: tremawoorden, onbeklemtoond meervoud, herhalen alle
woordsoorten en leestekens.
Rekenen
Groep 7: oppervlakte, ruimtelijk inzicht, tijd, procenten.
Groep 8: patroon tekenen, symmetrie en spiegelbeeld, rekenen met
rekenmachine, sommen met haakjes.
toetsen
Groep 7: maandag natuur, dinsdag aardrijkskunde en topo.
Groep 8: dinsdag topo
Andere info
Leerkrachtenbezetting
Doelen groepen 8B Annabel
Taal
Woorden rond thema portret, kijken naar lichaamstaal, profiel maken en
leren doorvragen op een antwoord.
Spelling
Tremawoord, onbeklemtoond meervoud, herhaling woordsoorten en
Latijns voorvoegsel.
Rekenen
Symmetrie, kommagetallen op getallenlijn plaatsen en rekenen met
haakjes op de rekenmachine.
toetsen
Dinsdag: verkeer toets.
Donderdag: topografie toets.
Andere info
Leerkrachtenbezetting
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