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Donderdag 13 april 2017

▪

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

14 & 17 april vrije dagen
Zaterdag 15 april tuingroep
Eindtoets groep 8 18 t/m 20 april
21 april Koningsdag continurooster 8.30 – 14.00 uur KOM IN HET ORANJE GEKLEED
Meivakantie 24 april t/m 5 mei
11 mei MR vergadering
15 t/m 14 mei entreetoets groep 7
22 mei ouderavond ouderbetrokkenheid
25 en 26 mei vrij i.v.m. Pinksteren
29 mei start cito periode

KONINGSDAG
Volgende week vrijdag wordt koningsdag gevierd. Nogmaals het verzoek aan
iedereen om deze dag in het oranje gekleed naar school toe te komen.

• Zwarte zondag herdenking
Afgelopen woensdag is door de drie scholen in Sint
Pancras de fusillade uit de tweede wereldoorlog
herdacht. Hieronder het gedicht dat door Sandy en
Siebren geschreven en is voorgedragen.
Tweede wereldoorlog
Papa waar ben je? Ik zei tot vanavond, maar waar ben je nu?
Het is al middernacht.
Ik heb wat gehoord: schoten. Was jij daarbij?
Ben je geraakt of ben je gepakt.
Ik heb geslapen. Ik dacht toen ik wakker werd: papa je bent er weer, maar
nee je was nog steeds niet terug.
De volgende dag hoor ik het nieuws: papa hij leeft niet meer. Nadat ik een
uur heb staan huilen op mijn kamer heb ik je gezocht, ook al had het geen
zin.
Ik kan gewoon niet geloven dat jij er niet meer bent.

Door: Sandy Groenenboom en Siebren van der Sluis groep 7 Paus
Johannesschool
april 2017

•

Eerste communie

Anne Venneker en Pepijn Leek doen maandag aanstaande hun eerste communie in
de St. Laurentiuskerk in Oudorp. Jos Rijnaarts doet dit later in mei in de Jozefkerk in
Alkmaar. Wij wensen hen een hele mooie dag en viering toe samen met hun familie.
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•

Pasen

Wat is er veel werk gemaakt van de lunchdozen! Prachtig
versierde, heerlijk gevulde dozen kwamen vanochtend de
school binnen. Wat hebben de kinderen daarna genoten van
al het lekkers. Sommige duo groepen hebben halve groepen
uitgewisseld
waardoor
jong en oud
door elkaar
zat.
De zoektochten naar de eitjes
hebben verrassingen
opgeleverd.
Een pepernoot en ook nog
een Paaseitje van vorig jaar
zijn tijdens het zoeken in de klas
teruggevonden.

• Kleuterplein opgefrist in vrolijke kleuren.
Dinsdagavond 11 april hebben Ronald Hemelrijk, Mike de
Wit, Marc Geijteman, Ian van Adelberg en Tijs Roeland het
kleuterplein geschilderd in vrolijke kleuren. De
parkeerplaatsen, het zebrapad, de weggetjes en de
hinkelbaan zijn weer tevoorschijn getoverd! Op verzoek
van één van de kinderen is er ook een pinguïn bij
gekomen! Het buitenspelen wordt nu nog leuker! De verf
is gesponsord door schildersbedrijf Eco5 van Gabriël Blog.

Vaders, nogmaals dank namens alle kleuters!
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•

Leerkrachten op lesbezoek bij elkaar

Naast dat directie en IB geregeld de lessen van leerkrachten bezoeken gaan ook de
leerkrachten bij elkaar op bezoek. Deze bezoeken vinden plaats in het kader van
ontwikkeling en kwaliteitsverbeteringen. ‘Wat zie je je collega doen wat je zelf over
gaat nemen in je eigen lessen?’ Deze vraagt levert mooie dingen op!
•

Doppenactie

De cliënten van de Jan Willem verzamelen plastic doppen om deze vervolgens te
schenken aan het K.N.G.F. Wij willen de cliënten hier graag bij helpen. Daarom staan
er vanaf volgende week 2 dozen bij de ingang, waarin jullie de verzamelde doppen
kunnen doen. Deze doppen worden dan weer opgehaald door de
cliënten, gesorteerd en gegeven aan het K.N.G.F. Jullie helpen toch ook?
•

Meester Cees zwaait echt uit

Meester Cees is komende week woensdag 19 april voor het allerlaatst als vrijwilliger
op onze school met kinderen aan het werk. Na vroeger ooit de directeur geweest te
zijn is hij al jarenlang minimaal één dag in de week op onze school aan het werk
geweest om EHBO lessen aan groep 8 te geven of met een aantal kinderen met
pluswerk bezig in de naar hem vernoemde meester Ceeszaal. Wij willen hem
ontzettend bedanken voor alles wat hij voor de kinderen en de collega’s heeft
gedaan. Uiteraard zullen we hem nog even in het zonnetje zetten.
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Doelen overzicht week van 18 t/m 21 april

Week van 17 april
Schrijfdans: vervalt ivm tweede
paasdag

Thema: Pasen
Groepen 1-2

Voorbereidend rekenen:
Vormen herkennen
Voorbereidend taal/lezen
Versje aanleren: een jong dier

Doelen groepen 3 A Eelkje & 3 B Sara Marloes
VLL
We leren zinnen met elkaar in verband te brengen
We leren het lezen van woorden met een voorvoegsel
We leren woorden lezen met twee lettergrepen.
Zie ook
http://pausjohannesschool.nl/app/uploads/2013/01/Kern-9-nieuwsbrief2.pdf
Rekenen
Aftreksommen vanuit een context tot en met 20
Klokkijken met hele en halve uren
Rekenen met geld
Telrij tot en met 50
Schrijven
We herhalen de aangeboden schrijfletters.
We herhalen het schrijven van de cijfers
We leren om verbindingen te maken tussen schrijfletters en het aan
elkaar schrijven van schrijfletters.
toetsen
We sluiten kern 9 af, de blauwe mapjes mogen weer worden ingeleverd.
Bijzonderheden
Leerkrachtenbezetting
Juf Hilde staat donderdagochtend in groep 3A i.p.v. juf Eelkje
Doelen groepen 4A Hester Caroline
Rekenen
Kennismaking met diverse weegschalen, schatten van gewichten,
vermenigvuldigen in context, in rijtjes en in een tabel
Spelling
Woorden met meerdere categorieen, woorden met –eren,-enen,- elen.
Enkelvoud en meervoud.
Taal
Oefenen met tegenstellingen, sfeer beschrijven, leren omgaan met
tijdwoorden
Toetsen
Andere info
Vrijdag Koningsspelen
Leerkrachtenbezetting
-
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Doelen groepen 4B Rachel Simone
Taal
Remedieren en verrijken na de toets; Groepsles: kinderen kunnen
uitbeelden wat lekker is.
Spelling
Woorden met –eren, -elen, -enen; Herhalen
Rekenen
Keersommen met rijen; Keersommen omkeren; Keersommen bij plaatje
maken; Tafels oefenen;
Toetsen
Andere info
Leerkrachtenbezetting
Doelen groepen 5A Harry Stephanie (Rachel)
Taal
Remediëren, herhalen en verrijken na de toets, gezamenlijk reflecteren op
het thema.
Spelling
Start blok 7: Het colawoord, dubbele punt, aanhalingstekens en een
uitroepteken.
Rekenen
Keersommen met tientallen, keersommen en deelsommen die bij elkaar
horen, hoogteverschillen berekenen, cijferen aftrekken met hulpsommen,
keer- en deelsommen met 70, deelsommen met rest, handig rekenen.
toetsen
Andere info
Leerkrachtenbezetting
Woensdag juf Evelyn Kemp
Doelen groepen 5B: Nicole, Joke, Emma
Taal
Thema draaien. Herhalen woordenschat en taal verkennen.
Spelling
Spelling herhalen blok 5.
Rekenen
Inhoud: liter, cl., ml. Deelsommen met en zonder rest 24:4= 26:4=
Grote keersommen 16x3= Cijferend aftrekken met hulpsommen
476 – 252 =
400 – 200 = 200
70 - 50 = 20
62= 4
Dus 476 – 252 = 224
Dit is een voorloper van onder elkaar
Op de schoolsite staat ook informatie over rekenen.
toetsen
Toets natuur over energie. Donderdag 20 april.
De kinderen hebben de samenvatting donderdag 13 april mee gekregen. Bij
een aantal kinderen zat hij in de paas-lunch-doos.
Andere info
De kinderen hebben allemaal een hele, leuke, lekkere paas-lunch-doos
gekregen!
Leerkrachtenbezettin

Doelen groepen 6A Brigitte Marije (Josine Lio)
Taal
Remediëren en verrijken na de toets.
Spelling
De kinderen herhalen de categorieën waar zij problemen mee hebben.
Ook herhalen zij de tot nu toe aangeboden categorieën en uitbreidingen.
Rekenen
De kinderen doen ervaring op met breuken, meten en tekenen van
veelhoeken en het cijferend aftrekken met grote getallen van rechts naar
links.
Toetsen
Andere info
Maandag: Tweede Paasdag
Vrijdag: Koningsspelen, continurooster
Leerkrachtenbezetting
-
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Doelen groepen 67B Merel
Taal
Groep 6: Herhalen en remediëren.
Groep 7: Herhalen en remediëren.
Spelling
Groep 6: Herhalen en remediëren.
Groep 7: Herhalen en remediëren.
Rekenen
Groep 6: Breuken in verdeelsituaties, recepten en tabellen. Cijferend
aftrekken met grotere getallen van rechts naar links.
Groep 7: Oppervlakte berekenen. Cijferend delen met rest en in een
context.
toetsen
Andere info
Maandag 2e Paasdag: alle kinderen vrij.
Vrijdag: Koningsspelen, alle kinderen graag in oranje gekleed.
Leerkrachtenbezetting
Dinsdag: Juf Caroline.
Doelen groepen 78A Yvonne
Taal
Groep 7: aantekeningen leren maken, van de aantekeningen een tekst
leren schrijven, woordenschat.
Groep 8: Spelling
Groep 7: lastige werkwoorden en bezittelijk voornaamwoord.
Groep 8: Rekenen
Groep 7: Grafieken en tabellen, inhoud en maten omrekenen, cijferend
delen, cijferend vermenigvuldigen, breuken.
Groep 8: toetsen
Groep 8 maakt op dinsdag, woensdag en donderdag de Centrale
Eindcito.
Andere info
21-4: groep 7 op de fiets naar school vanwege fietscontrole!
Leerkrachtenbezetting
Groep 7: dinsdagochtend juf Sanne, woensdagochtend
meester Ron, donderdagochtend meester Ron. Dit vanwege
centrale eind cito groep 8. (Verder gewoon juf Yvonne).
Doelen groepen 8B
toetsen
Groep 8 maakt op dinsdag, woensdag en donderdag de Centrale
Eindcito.
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