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Vrijdag 31 maart 2017



Agenda komende periode













3 april studiedag
4 t/m 7 april schoolfotograaf op school
7 april groep 8 bezoekt Marine werf in Den Helder
7 april gaat juf Hester trouwen. Middag schooltijd 13.15 – 15.15 uur
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
22 mei ouderavond ouderbetrokkenheid



Voorjaarsmarkt Jan Willem
Al een aantal weken bezoeken de leerlingen van groep 6/7
dagcentrum Jan Willem. Op woensdag 5 april houden zij een
voorjaarsmarkt van 13.00 tot 15.00 uur. Ze verkopen Paas en
voorjaarsproducten gemaakt door cliënten die werken op het
dagcentrum. Daarnaast is er een gezellig zitje waar u tegen
een kleine vergoeding kunt genieten van een heerlijk kopje
koffie thee, koffie of limonade en natuurlijk een lekker stukje
taart van onze bakkerij.
De opbrengst van de markt wordt gebruikt om nieuw spelmateriaal te kopen voor de
cliënten
De medewerkers en cliënten kijken erg uit naar uw komst. Adres: Reigerlaan 27
Praktische tip: u kunt op de markt alleen contant betalen.



Juf Hester gaat trouwen

Juf Hester trouwt op vrijdag 7 april met Lukas Deurwaarder. Zij
zullen samen om 13.30 uur de school bezoeken. Wij willen hen
beiden graag met alle kinderen onthalen en starten daarom de
middag 15 minuten eerder dan u gewend bent.
In verband met het vervoermiddel van het bruidspaar willen we
dat er vanaf 13.15 uur geen auto’s langs de weg geparkeerd
staan.
De middag eindigt de lestijd 15 minuten eerder. Hierdoor zijn
alle collega’s in de gelegenheid om bij de huwelijksvoltrekking aanwezig te kunnen zijn.
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Sporttoernooien

De tijd van een aantal sporttoernooien breekt weer bijna aan. Vele teams worden
samengesteld voor handbal, voetbal en ook een aantal kinderen gaan binnenkort
weer deelnemen aan zwemwedstrijden. Veel kinderen willen hier graag aan
deelnemen. Soms lukt het om alle kinderen de kans te geven soms lukt dat niet omdat
er een maximaal aantal aanmeldingen mogelijk is. Dat het samenstellen en vinden
van begeleiders een puzzel is hoeven we u vast niet uit te leggen. Dit jaar hebben een
aantal leerlingen nadat ze zich hebben aangemeld en zijn ingedeeld aangegeven
toch niet deel te nemen aan deze activiteit. Wij hebben hier als school een flinke taak
aan om dit te realiseren en te organiseren en eigenlijk is het niet mogelijk om je (met
uitzondering van ziekte) op het laatste moment af te melden. Sommige kinderen die
heel graag zouden willen meedoen zijn mogelijk al teleurgesteld.
Hieronder een aantal data van de toernooien waarbij we de kinderen die deelnemen
een hele sportieve middag toe willen wensen. Dank aan de coaches en ouders voor
de toezegging van de hulp, tijd en energie. Heel veel plezier toegewenst en denk
erom dat meedoen belangrijker is dan winnen. Sportiviteitsprijzen zijn de mooiste
prijzen die je kunt winnen!
voetbal
Jongensvoetbal 5 april
Meisjesvoetbal 12 april
handbal
handbaltoernooi groep 3 t/m 8 15 april
4 april training jongens groep 7/8 (in onze gymzaal o.l.v. Florien 15.30-16.30 u)
11 april training meisjes groep 7/8 (in onze gymzaal o.l.v. Florien 15.30-16.30 u)
5 april training groepen 5 en 6 (bij Lacom o.l.v. Lacom 16.00-17.00 u)
12 april training groepen 5 en 6 (bij Lacom o.l.v. Lacom16.00-17.00 u)

zwemmen
10 mei

 Verlof aanvragen
De controle op verlofaanvragen vanuit de leerplicht wordt aangescherpt. Dit
betekent dat wij de richtlijnen nauwgezetter gaan hanteren.

 ICT investeringen gaan verder
Deze week is het aantal i-pads op onze school toegenomen. In alle kleutergroepen
zijn er vier beschikbaar en voor de groepen 3 worden er dinsdag 30 in gebruik
genomen. Dat hiermee weer een flinke investering is gedaan mag duidelijk zijn. We
beseffen ons dat dit ook items zijn die eenvoudig zouden kunnen verdwijnen. We zijn
hierdoor wat alerter op het sluiten van deuren na schooltijd. Voor de groepen 4 is ook
een kar met Chromebooks besteld waardoor het gebruik en de ontwikkeling van het
ICT aanbod verder ontwikkeld kan worden zonder klassen tekort te doen.
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Doelen overzicht week van 4 t/m

Week van 3 april
Schrijfdans: vervalt i.v.m.
studiedag

Thema: Pasen
Groepen 1-2

Voorbereidend rekenen
Tellen met eieren
Voorbereidend taal/lezen
Prentenboek Pasen/versje
aanleren Kuikentje
Letter van de week: l

Doelen groepen 3 A Eelkje & 3 B Sara Marloes
VLL
We leren zinnen in de juiste volgorde te zetten
We leren het lezen van samengestelde woorden.
We leren woorden lezen met twee lettergrepen.
Zie ook
http://pausjohannesschool.nl/app/uploads/2013/01/Kern-9-nieuwsbrief2.pdf
Rekenen
Tellen met sprongen van 2,3,4,5 en 10
klokkijken: halve uren
getallen splitsen in tientallen en eenheden
optellen tussen 10 en 20
aftreksommen t/m 10
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
Leerkrachtenbezetting

Doelen groepen 4A Hester Caroline
Rekenen
Klokkijken analoog en tijdsbeleving, optellen en aftrekken t/m 100 op de
getallenlijn
Spelling
Start blok 7: een woord met meerdere categorieën, woorden met –eren,enen,- elen. Klankgroepenwoord met 2 klankgroepen
Taal
Start blok 5: Slapen… over alles wat met slapen te maken heeft
Toetsen
Andere info
Vrijdag om 13:15 uur op school.
Week van de schoolfotograaf.
Leerkrachtenbezetting
-
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Doelen groepen 4B Rachel Simone
Taal
Een recept bedenken en schrijven; Een recept schrijven met bijpassende
tekening.
Spelling
Één woord met drie categorieën; Enkelvoud/meervoud.
Rekenen
Rekenen met tienen en enen, het TE-schema; Aftreksommen met een
sprong over de tien, aanvullen tot een tiental; Rekenen met geld en
keersommen met geld; Optelsommen met een sprong over het tiental.
Toetsen
Andere info
Leerkrachtenbezetting
-

Doelen groepen 5A Harry Stephanie (Rachel)
Taal
Laten zien dat je een uitdrukking kan geven aan de werking van een
apparaat. Elkaar tips en tops geven en ontvangen, een gebruiksaanwijzing
schrijven en tekenen.
Spelling
Het politiewoord, hulpwerkwoord en voltooid deelwoord.
Rekenen

Schatten en daarna meer getallen optellen op eigen manier,
optellen/aftrekken tot 1000, tafels oefenen, getallen maken met 3 cijfers.
Kennismaken met de komma in geldbedragen, schatten met geld. Met
doortellen uitrekenen wat je terugkrijgt. Rekenen met geld, optellen tot
1000, inhoud meten met l, cl, ml, maten ordenen.

toetsen
Andere info
Leerkrachtenbezetting
Doelen groepen 5B: Nicole, Joke, Emma
Taal
Thema draaien. Naam bedenken voor een uitvinding. Een uitvinding
tekenen. Tips en tops geven bij de tekeningen.
Spelling
Hulpwerkwoorden, voltooid deelwoorden, luchtwoordversje (luchtwoorden
zijn woorden met ucht, ocht, echt, acht), woorden met 4
spellingscategorieën, politiewoord (woorden met tie aan het einde)
Rekenen
Meter, centimeter, millimeter: omrekenen. Delen met rest: 17:5=3 r.2
Schatten. Meerdere getallen optellen. Optellen en aftrekken tot 1000.
toetsen
Dinsdag 4 april toets geschiedenis, blok 3. De samenvatting is
meegegeven.
Andere info
Leerkrachtenbezetting
Doelen groepen 6A Brigitte Marije (Josine Lio)
Taal
De kinderen leren een proefje te beschrijven, elkaar tops en tips te geven
en tips te ontvangen. Ook leren de kinderen om met de verkregen
feedback hun antwoorden te verbeteren.
Spelling
De kinderen leren het schrijven van de komma en het routewoord. Ze
oefenen met het schrijven van het dictee zonder de categoriekaart.
Daarnaast herhalen de kinderen de categorieën waar zij moeite mee
hebben.
Rekenen
Remediëren en verrijken na de toets. Daarnaast leren zij het rekenen met
breuken en gemengde getallen als maat, op de getallenlijn en als deel
van een geheel.
Toetsen
Dinsdag: Topo Flevoland- Utrecht
Andere info
Maandag: studiedag
Leerkrachtenbezetting
-
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Doelen groepen 67B Merel
Taal
Groep 6: Een proefje beschrijven, tips en tops geven en ontvangen en
oefenen proefje demonstreren.
Groep 7: Formulier invullen, ode schrijven, tips en tops geven en ontvangen
en oefenen presentatie ode.
Spelling
Groep 6: Komma en routewoord.
Groep 7: Persoonlijk voornaamwoord en tussen –e.
Rekenen
Groep 6: Herhalen en remediëren.
Groep 7: Herhalen en remediëren.
toetsen
Dinsdag 4-4: Aardrijkskunde
Vrijdag 7-4: Geschiedenis
Groep 7: 6-4: verkeersexamen.
Andere info
Maandag studiedag: alle kinderen vrij.
Leerkrachtenbezetting

Doelen groepen 78A Yvonne
Taal
Groep 7: Toets, herhalen en remediëren na toets.
Groep 8: Toets, herhalen en remediëren na toets.
Spelling
Groep 7: Werkwoordspelling, herhaling aangeboden categorieën.
Groep 8: Werkwoordspelling, herhaling aangeboden categorieën.
Rekenen
Groep 7: Cijferend vermenigvuldigen, rekenen met schaal, inhoud
berekenen.
Groep 8: Gemiddelde berekenen, breuken vermenigvuldigen en delen,
rekenen met procenten en inhoudsmaten.
toetsen
Groep 7: donderdag verkeersexamen theorie.
Andere info
Dinsdag 4-4 schoolfotograaf
Leerkrachtenbezetting

Doelen groepen 8B Annabel
Taal
Woord benoemen, hoofdzinnen en bijzinnen onderscheiden en
interpunctie.
Spelling
Werkwoordspelling, herhaling aangeboden categorieën.
Rekenen
Gemiddelde berekenen, breuken vermenigvuldigen en delen, rekenen
met procenten en inhoudsmaten.
toetsen
Andere info
Vrijdag 7 april – Op bezoek bij de Marine (ochtend)
Leerkrachtenbezetting
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