Nieuwsbrief no.

31

vrijdag 16 juni 2017

▪

Agenda komende periode
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Avondvierdaagse 13 t/m 16 juni
Vrijdag 16 juni inloopochtend 8.30 tot 9.00 uur
Studiedagen 23 en 26 juni alle leerlingen vrij
di 27 juni prikactie schooltijden aangepast
di 27 juni t/m vr 30 juni vervolggesprekken 3 (niet verplicht)
ma 10 juli sportdagen aangepaste lestijden tot 14.00 -14.15 uur
19 juli afscheidsavond musical groep 8
21 juli laatste lesdag tot 12.15 uur voor alle groepen

Dinsdag 27 juni – PO in actie – Atrium in actie – PJS in actie
Geachte ouders / verzorgers, het kan u bijna niet zijn ontgaan in het nieuws dat het ‘rommelt’
in het basisonderwijs, een gebrek aan waardering, salarissen die achterblijven, een hoge
werkdruk en daaruit volgend een groeiend tekort aan leerkrachten! Er moet iets veranderen,
tijd voor actie! Op dinsdag 27 juni geeft het onderwijsveld een signaal af d.m.v. een prikactie.
Ook onze school zal een uur later beginnen. De leerkrachten zijn op de normale tijd op school
en werken aan hun ‘normale werkzaamheden die zij zonder leerlingen uitvoeren’. De deuren
van de school gaan de 27ste om 9.30 uur open. De lessen zullen starten om 9.45 uur. In de
bijlagen vindt u de brief van stichting Atrium aan alle ouders over deze actie, waar alle scholen
van Atrium aan meedoen. http://pausjohannesschool.nl/app/uploads/2013/01/po-in-actie-brief-Atrium-1.pdf
Wij realiseren ons dat deze actie ongemak voor u kan veroorzaken en tegelijk rekenen wij op
uw begrip en medewerking. Steun het onderwijs door de petitie te ondertekenen op
http://www.pofront.nl/petitie
Mocht u met ons over dit onderwerp van gedachte willen wisselen dan staan de leerkrachten
hier altijd voor open. Teamleden van de PJS

Intekenen oudergesprekken vanaf maandag open in digiDuif
Vanaf maandag kunt u intekenen voor de vervolggesprekken 3. Ouders die de leerkracht echt
wil spreken, krijgen hiervoor uiterlijk maandag van de leerkracht de uitnodiging om dit te doen.
Wilt u de leerkracht spreken dan tekent u op eigen initiatief in. In de aankondiging staat dat
deze gesprekken plaatsvinden van maandag tot en met vrijdag. Bij het klaarzetten van deze
tijden worden altijd alle dagen van de week met vele tijden aangemaakt waarna leerkrachten
hun eigen beschikbaarheid aanpassen omdat zij niet alle middagen beschikbaar hoeven te
zijn. Mochten alle beschikbare tijden bezet zijn, vraagt u de leerkracht naar een extra
mogelijkheid. Intekenen is mogelijk vanaf maandagavond 19 juni 20.00 uur tot en met vrijdag
23 juni 20.00 uur. Alle ouders van groep 7 worden verzocht in te tekenen omdat de uitslag van
de Cito entreetoets kort zal worden toegelicht. De ouders van groep 8 hebben deze ronde
geen uitnodiging ontvangen om nog in te kunnen tekenen. Het definitieve schooladvies is
immers al gegeven. Voor hen is op woensdagavond 19 juli een afscheidsavond waarbij we de
schoolloopbaan van de kinderen gezamenlijk gaan afsluiten.
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Sportdag maandag 10 juli
Op maandag 10 juli worden zowel voor de kinderen uit de groepen 1 t/m 4 als door de
kinderen van 5 t/m 8 gesport. De lestijden op deze dag zijn hierop aangepast.
De onderbouwgroepen hebben hun sportieve activiteiten in en rondom school hun dag
eindigt om 14.00 uur.
De sportdag van de groepen 5 t/m 8 vindt plaats in de Bever. Vanaf 8.30 uur mogen de
kinderen hun klas in en een kwartier later gaan we lopend naar het zwembad. Als we daar ons
plekje hebben opgezocht, beginnen om ongeveer 9.30 uur de activiteiten. De eindtijd van de
sportdag zal ongeveer 14.15 uur zijn. Deze kinderen kunnen vanaf de eindtijd bij het zwembad
afgehaald worden. De kinderen die op de fiets naar school komen zullen deze ook meenemen
naar het zwembad. Daarover wordt u nog geïnformeerd. Voor zowel de onderbouw als voor
de bovenbouwgroepen staan bij digiDuif intekenlijsten klaar om u aan te melden voor hulp op
deze dagen. We kunnen echt niet zonder uw hulp.

Prachtig kamp
Ondanks dat het weer niet heel bijzonder was heeft groep 8 en de
leiding genoten van drie dagen Texel vorige week. De sweaters, welke
aangeschaft zijn door opbrengsten van de oud papier container die
sinds dit jaar op zaterdag op toerbeurt ‘bemenst’ wordt door kinderen
en ouders van groep 8, zijn bijna niet uit geweest!
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Vakantierooster 2017-2018
Eerste lesdag:
Studiedag
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Studiedag
Voorjaarsvakantie
Goede vrijdag
2de paasdag
Meivakantie
2de Pinksterdag
Studiedag
Studiedag (onder voorbehoud)
Zomervakantie

4 september 2017
vrijdag 22 september
23 t/m 27 oktober 2017
25 december t/m 5 januari 2018
maandag 12 februari
26 februari t/m 2 maart 2018
30 maart
2 april
27 april t/m 11 mei
21 mei
vrijdag 22 juni
maandag 25 juni*
23 juli t/m 31 augustus

* (alleen als er geen calamiteiten dag is ingezet in het jaar)

• Alpe d’HuZes
Lieve allemaal,
1 Juni j.l. hebben wij met team Groot de Alpe d’HuZes beklommen.
We begonnen de dag om 03:30 uur, midden in de nacht om af te dalen naar beneden naar de start.
Onderweg overal kaarsjes, en bij de start supporters die bleven klappen. Om 04:30 uur werd gestart.
De hele dag doorgefietst, dit is een rollercoaster van emotie wat niet te omschrijven is. Rond 17 uur
begonnen aan de 6de beklimming met Tim. Tegen 18:00 uur fietsten we in noodweer, heel veel regen
en onweer. Wij konden nog net doorfietsen, maar achter ons werden de mensen van de berg
gehaald en opgevangen in legertenten met dekens en drinken. Tim en ik kwamen rond 18:30 uur
boven aan bij de finish, dit hadden we anders voorgesteld met veel klappende, emotionele mensen,
maar het was anders. Het was uitgestorven, alles was doorweekt van de regen. We hebben onze
fietsen opgetild en zijn over de finish lijn gelopen. De fotograaf heeft dit vastgelegd. Daarna heel snel
naar ons huis in bocht 2 onder de warme douche.
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Het is Tim en mij gelukt om 6x de berg te beklimmen. Het was een bijzondere tocht, mijn vader heeft
veel in mijn gedachten gezeten. De motards, waar mijn vader actief voor was, hebben het zeer
gewaardeerd dat wij er waren. Door alle inzet van ons team, alle donaties, steun, kaartjes, lieve
woorden, berichtjes, trainingsritjes, heeft er voor gezorgd dat we een prachtig bedrag van bijna
31000 euro hebben opgehaald voor de onderzoeken bij het KWF. En een onvergetelijke ervaring
rijker zijn! Allemaal ontzettend bedankt!!!!!
Liefs Carolien en Tim Visser

Doelen overzicht week van 19 t/m 22 juni

Week van 19 juni
Schrijfdans:
Mandala/ recht en rond op muziek

Thema: Einde schooljaar
Groepen 1-2

Voorbereidend rekenen;
Spiegelen
Voorbereidend taal/lezen;
Voorlezen van het ankerverhaal
Letter van de week: oe
Doelen groepen 3 A Eelkje & 3 B Sara Marloes
VLL
We ronden kern 11 af. De blauwe mapjes mogen weer worden
ingeleverd.
We leren woorden op de juiste plek in een tekst te zetten.
We leren het kritisch lezen van teksten.
We starten met het begrijpend lezen van teksten
Zie ook
http://pausjohannesschool.nl/app/uploads/2013/01/Kern-11nieuwsbrief-2.pdf
Rekenen
We leren om:
Aan te vullen en op te tellen tot en met 20.
De samenhang te ontdekken in optelsommen tot en met 20
Schrijven

We herhalen de aangeboden cijfers en de schrijfletters.

toetsen

We ronden kern 11 af. De blauwe mapjes mogen weer worden
ingeleverd.

Bijzonderheden
Leerkrachtenbezetting
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Doelen groepen 4A Hester Caroline
Rekenen
Getalbegrip, uitbeiding van de telrij t/m 200 via bekende vormen als
ordenen, springen, buurgetallen etc.
Spelling
Blok 8: herhalen van alle categorieen t/m 12.
Leestekens, dictee
Taal
Thema: Gek. Over woorden die over gek gaan, synoniemen en
taalgrapjes.
Toetsen
Andere info
Vrijdag 23 juni studiedag
Leerkrachtenbezetting

Doelen groepen 4B Rachel Simone
Taal
Remedieren en herhalen; De kinderen maken een bingospel met woorden
over slapen en daarna spelen ze het spel; Reflecteren en afsluiten van het
thema. De kinderen leren de betekenis van woorden rond het thema: Gek
en ook hoe zij achter een betekenis kunnen komen.
Spelling
Herhaling.
Rekenen
Verschil in hoogte berekenen met meters en met centimeters; De telrij
uitbreiden tot 200, getallen ordenen en het midden zoeken, heen en terug
springen met sprongen tot 5; Tafelsommen.
Toetsen
Andere info
Leerkrachtenbezetting
Vrijdag is studiedag!

Doelen groepen 5A Harry Stephanie (Rachel)
Taal
Leren een reactie op een oproep te schrijven, de betekenis van woorden
rondom het thema leren, een uitnodiging herkennen aan de vorm en
opbouw ervan, leren een denkgesprek te voeren met elkaar.
Spelling
Woorden van het gidsrijtje, leren schrijven van het dictee zonder
categoriekaart, herkennen van het voorzetsel.
Rekenen
Delen met tientallen, oppervlakte uitrekenen met een keersom,
oppervlakte berekenen in tegels, splitsend vermenigvuldigen.
toetsen
Donderdag 22 juni: Toets natuur hoofdstuk 4
Andere info
Leerkrachtenbezetting

Doelen groepen 6A Brigitte Marije (Josine Lio)
Taal
De kinderen leren hoe ze anderen kunnen overtuigen en hoe ze een korte
beschrijving kunnen maken.
Spelling
De kinderen leren het ‘lollywoord’ schrijven, ze leren het rangtelwoord
herkennen en ze leren het schrijven van het dictee zonder categoriekaart.
Rekenen
De kinderen leren om breuken aan te vullen tot een hele, breuken als deel
van een hoeveelheid, prijs berekenen met behulp van breuken, het
maken van een schaalverdeling en ze leren rekenen met grote getallen.
Toetsen
Woensdag 21 juni: topo Gelderland
Andere info
Donderdag 22 juni: juffendag en afscheid juf Josine
Vrijdag 23 juni: studiedag
Leerkrachtenbezetting
-
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Doelen groepen 67B Merel
Taal
Groep 6: Nieuwe woorden rond het thema jungle en nieuwe dierennamen
bedenken.
Groep 7: Nieuwe woorden rond het thema geluk en verschillende soorten
gedichten kennen met een vaste vorm.
Spelling
Groep 6: Tremawoord en rangtelwoord.
Groep 7: Lastige werkwoorden.
Rekenen
Groep 6: Rekenvragen halen uit context en oppervlakte berekenen.
Groep 7: Cijferend vermenigvuldigen, begrip gemiddelde kennen en
interpreteren.
Toetsen
Groep 6: maandag: 19-6 verkeer
Andere info
Donderdagmiddag juffendag. Wij verwachten de kinderen zelf om 13:30 bij
de bever.
Leerkrachtenbezetting

Doelen groepen 78A Yvonne
Taal
Groep 7: gedicht schrijven, rondeel maken.
Groep 8: schrijfplan leren schrijven, dag in de toekomst beschrijven.
Spelling
Groep 7: herhalen tot nu toe aangeleerde categorieën.
Groep 8: herhalen tot nu toe aangeleerde categorieën.
Rekenen
Groep 7: cijferend delen, procenten,
Groep 8: toets en remediëren.
toetsen
Groep 8: rekenen blok 5
Andere info
Vrijdag studiedag
Leerkrachtenbezetting
Dinsdag: juf Evelien.

Doelen groepen 8B Annabel
Taal
Woordenschat rond thema Toekomst, leenwoorden, denkgesprek voeren.
Spelling
Herhalen van de tot nu toe aangeleerde categorieën.
Rekenen
Rekenen met korting, prijsverschillen berekenen, schattend rekenen.
toetsen
Andere info
Donderdag juffendag
Vrijdag studiedag
Leerkrachtenbezetting
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