Nieuwsbrief no.

29

vrijdag 12 mei 2017

▪

Agenda komende periode
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

15 t/m 24 mei entreetoets groep 7
22 mei ouderavond ouderbetrokkenheid
25 en 26 mei vrij i.v.m. Pinksteren
29 mei start cito periode
5 juni vrij 2de Pinksterdag
7-8-9 juni kamp groep 8
Avondvierdaagse 13 t/m 16 juni intekenen via de Site

• 539.2
De kinderen moeten nog een paar dagen wachten op hun
individuele scores van de Cito eindtoets. Wij hebben digitaal al wel
inzage gehad in de scores die onze leerlingen behaald hebben en
daarmee is ook het schoolgemiddelde van dit jaar duidelijk.
We zijn ongelooflijk trots op onze
Schoolscore Landelijk
leerlingen, want het gemiddelde
dat dit jaar behaald is, liegt er
gemiddelde
niet om. 539.2 is bijna 4 punten
539.2
535.3
boven het landelijk gemiddelde. 2017
Hiermee
wordt
nogmaals
536.6
534.9
bewezen
dat
de
school- 2016
ontwikkelingen van de laatste 2015
532.9
535.3
jaren ook ten aanzien van de
opbrengsten effectief zijn.
2014
533.6
534.9
Sinds
twee
jaar
is
het
schooladvies bindend voor het voortgezet onderwijs waar voorheen de eindtoets het
belangrijkste was. Bij het tot stand komen van het advies zijn schoolse vaardigheden
(kunnen plannen, zelfstandigheid, motivatie en inzet) naast de testresultaten
uitgangspunt bij de totstandkoming van het schooladvies dat de kinderen van ons
kregen. Als we naar aanleiding van de uitslag reden zien om de advisering naar boven
toe bij te stellen berichten wij de ouders hierover in de loop van de volgende week.

• Schoolzwemkampioenschappen
Afgelopen woensdag hebben 32 kinderen van onze school meegedaan aan de
schoolzwem- kampioenschappen in de Bever. Gelukkig hielp de zon die zich dit
voorjaar voor het eerst liet zien een beetje mee en is er door de kinderen heel
enthousiast gezwommen. Goed om te zien dat er naast deelnemende kinderen ook
zoveel familieleden en klasgenoten zijn komen kijken om aan te moedigen.
Zwemmers, super gedaan! Coaches dank voor jullie hulp.
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• Organisatie sporttoernooien
In deze tijd van het jaar worden door de sportclubs heel wat sporttoernooien
georganiseerd waaraan scholen kunnen deelnemen. Wij willen de kinderen graag de
kans bieden om mee te doen en zien ook steeds weer hoezeer zij daarvan kunnen
genieten. Ook coachende begeleidende ouders die noodzakelijk zijn om deel te
kunnen nemen willen we zo tijdig mogelijk informeren over het hoe, waar, wie en wat.
Scholen worden verzocht om informatie aan organisaties te verstrekken, wij zijn
daarna afhankelijk van de informatie die wij krijgen vanuit de organisatie voordat wij
de ouders kunnen informeren.

•

SCHRIJF JE IN ‘Ik heb een Potje met vet….’

De avondvierdaagse staat weer voor de deur, je kunt je
nu inschrijven via onderstaande link of via de website
van school.
http://pausjohannesschool.nl/evenement/avondvierdaagse/
Let op: inschrijven én betalen kan t/m 18 mei, dus schrijf je snel in! De
avondvierdaagse is dit jaar van dinsdag 13 juni t/m vrijdag 16 juni 2017
Er is keuze uit drie afstanden: 5, 10 en 15 km.
De start van de 10 en 15 km zijn dagelijks om 18:00 uur.
De start van de 5 km is dagelijks om 18:15 uur.
(Op vrijdag zijn er afwijkende starttijden.)

• Ouderavond ouderbetrokkenheid
Waar zijn we mee bezig? Wat speelt er op het gebied van
ouderbetrokkenheid op de PJS? Vindt u het, net als wij, belangrijk dat
uw menig gehoord wordt op school? Wat is uw mening? Wij horen
het graag op maandag 22 mei van 19.30u tot
20.30u. Voor het interactieve deel van de avond is
het handig om een mobiele telefoon bij de hand te
hebben.
U komt toch ook? Uw stem telt!

•
•
•
•

•
•

Wist u dat
De eerste werkdag op de PJS van juf Emma op 10 mei 1982 was?
Dat ze dus sinds afgelopen woensdag al 35 jaar op onze school
werkzaam is!
Dat ze vele oud leerlingen die nu hun kind bij ons naar school
toe brengen in de klas heeft gehad en hen ook nog kan
herinneren, inclusief broertjes, zusjes ouders etc.
Dat ze het nog steeds ontzettend geniet van het onderwijs en
de kinderen?
Dat ook de kinderen en collega’s ook nog steeds van haar
genieten!
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Doelen overzicht week van 15 t/m 19 mei

Week van 15 mei
Schrijfdans: Zilveren vleugels op
muziek
Voorbereidend rekenen;
ruimtelijke begrippen
Voorbereidend taal/lezen;
één of meerdere prentenboeken
staan centraal (stimuleren van het
leesplezier en het begrijpend
luisteren)

Thema: Prentenboeken
Groepen 1-2

Letter van de week: t

Doelen groepen 3 A Eelkje & 3 B Sara Marloes
VLL
We leren woorden lezen met open lettergrepen zoals ‘jaren’.
leren om informatie uit een tekst te halen.
Voorlezen van hetWe
ankerverhaal
We starten met het begrijpend lezen van een tekst.
Zie ook
http://pausjohannesschool.nl/app/uploads/2013/01/Kern-10-nieuwsbrief2.pdf
Rekenen
Telrij tot en met 50
optellen en aftrekken tot en met 20
bedragen tot en met €20 op verschillende manieren betalen
berekenen van het terug te krijgen bedrag
Tellen met sprongen van 2,5,10
Oriënteren op de kalender
Sommen maken met 3 getallen
Schrijven
We herhalen de aangeboden schrijfletters.

toetsen
Bijzonderheden
Leerkrachtenbezetting

Juf Sara staat vrijdag in groep 3A i.p.v. juf Eelkje

Doelen groepen 4A Hester Caroline
Rekenen
Herhalen blok 5
Spelling
Leren schrijven van klankgroepwoorden, woorden met –oor,-eer,-eur.
Enkelvoud en meervoud.
Taal
Thema: ‘Slapen’ Oefenen met tegenstellingen, sfeer beschrijven, leren
omgaan met tijdwoorden
Toetsen
Donderdag: Rekenen blok 5
Andere info
Vrijdag tempotoets tafels 1,2,5 en 10
Leerkrachtenbezetting
-
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Doelen groepen 4B Rachel Simone
Taal
Leren om achter de oorzaak van iets te komen door een waardoor vraag.
Leren een plek te beschrijven; Betekenis van nog meer woorden rondom
het thema slapen.
Spelling
Herhaling.
Rekenen
Kennis maken met verdelen en de keersom daarbij; Herhaald aftrekken en
aftreksommen vanaf een tiental; Routes op een plattegrond beschrijven;
Rekenen met tijd;
Toetsen
Leerkrachtenbezetting
Doelen groepen 5A Harry Stephanie (Rachel)
Taal
De betekenis van nog meer woorden rondom thema Geld, de betekenis
leren van uitdrukkingen, leren een denkgesprek te voeren, leren een
beschrijving te maken van een voorwerp.
Spelling
Grondwoord + te/ste, dubbele punt, aanhalingstekens, het uitroepteken.
Rekenen
Klokkijken met minuten, met maten rekenen (km, m, dm, cm), getallen
halveren, aanvullen tot een 100-tal, omtrek en oppervlakte berekenen,
keersommen en deelsommen vergelijken.
toetsen
Leerkrachtenbezetting
Doelen groepen 5B: Nicole, Joke, Emma
Taal
Nieuw thema: Geld; woordenschat, uitdrukkingen over geld, een
denkgesprek over Dagobert Duck en geld. Een geldstuk beschrijven.
Spelling
Herhalen: colawoord, leestekens “…..” : ! Achtervoegsels: handige,
sierlijke.
Rekenen
Digitale klokken. Analoge klokken met minuten. Grote minsommen.
Puntsommen 24 + … = 100. Ruimtelijk: foto’s, wat zie je vanuit een bepaalt
punt.
toetsen
Leerkrachtenbezetting
Doelen groepen 6A Brigitte Marije (Josine Lio)
Taal
De kinderen leren de betekenis van nieuwe woorden rondom het thema
‘Plankenkoorts’. Kinderen zoeken uit waar een toneelstuk over gaat en
leren beschrijven wat er op het toneel gebeurt. Kinderen leren hoe je kunt
zien of iemand positief of negatief is over iets. Daarnaast voeren we een
denkgesprek met aandacht voor de volgende aspecten: nadenken,
mening geven, luisteren naar de ander en reageren op de ander.
Spelling
De kinderen leren het schrijven van het dictee zonder de categoriekaart.
Daarnaast leren zij het schrijven van het klankgroepenwoord met –ueel, eaal en het herkennen van het telwoord. Ook het schrijven van het
garagewoord komt aan bod.
Rekenen
De kinderen doen ervaring op met splitsend vermenigvuldigen. Ook gaan
ze aan de slag met precies meten en kommagetallen maken,
lengtematen omrekenen en meters in kommagetallen splitsen. Daarnaast
komen de lengtematen ook terug in verhaaltjessommen.
Er is deze week ook vel aandacht voor handig rekenen: sommen splitsen,
verdubbelen en halveren.
Toetsen
Dinsdag 16 mei: Natuur, H3
Leerkrachtenbezetting
-
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Doelen groepen 67B Merel
Taal
Groep 6: Nieuwe woorden leren over toneel, aan welke woorden je kunt
zien of iemand positief of negatief is, een denkgesprek voeren en een
aankondiging van een voorstelling maken.
Groep 7: Nieuwe woorden leren over bijzondere dieren, hoe schema’s je
helpen bij het ordenen van informatie, denkgesprek voeren en informatie
ordenen in een schema.
Spelling
Groep 6: Garagewoord en telwoord.
Groep 7: Lastige werkwoorden en bezittelijk voornaamwoord.
Rekenen
Groep 6: Digitale tijden met seconden, kosten berekenen in
verhoudingstabel, introductie kommagetallen i.v.m. nauwkeurig meten en
lengtematen herleiden.
Groep 7: Procenten, breuken en verhoudingen vergelijken, grafieken
aflezen, vermenigvuldigen met: kommagetallen en breuken en
rechthoeken tekenen met gegeven maten en oppervlakte berekenen.
toetsen
Groep 7: Entreetoetsen.
Andere info
Donderdag 18-5: Groep 7 Verkeersexamen!
Leerkrachtenbezetting
Di ochtend Evelyn Kemp voor de klas
Doelen groepen 78A Yvonne
Taal
Groep 7: geven elkaar feedback op gemaakte tekst, geven een
minispreekbeurt.
Groep 8: geven elkaar feedback op de rap, verbeteren hun rap.
Spelling
Groep 7: herhaling
Groep 8: herhaling
Rekenen
Groep 7: Breuken vermenigvuldigen
Groep 8: Procenten, tabellen, grafieken, breuken als kommagetal
schrijven, rekenen met haakjes.
toetsen
Groep 7: Entreetoets, donderdag praktijkexamen verkeer, vrijdag
topotoets 6.
Groep 8: Vrijdag topotoets 6.
Andere info
Donderdagochtend moeten alle kinderen van groep 7 op de fiets naar
school komen i.v.m. praktijkexamen verkeer.
Leerkrachtenbezetting
Doelen groepen 8B Annabel
Taal
Leren kenmerken van beeldspraak, leren de kenmerken van dichterlijke
vrijheid en een denkgesprek voeren.
Spelling
Herhaling
Rekenen
Procenten, tabellen, grafieken, breuken als kommagetal schrijven,
rekenen met haakjes.
toetsen
Maandag - Geschiedenis toets H4
Woensdag – Natuur toets H1
Andere info
Leerkrachtenbezetting
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