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vrijdag 23 juni 2017

▪

Agenda komende periode
▪
▪
▪
▪
▪
▪

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
(omgekeerde inloop, ouders kunnen kinderen ophalen in de
klassen vanaf 12.00 uur)

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

Oudergesprekken KOM gesprekken
Om mogelijke onduidelijkheden weg te nemen. De geplande gesprekken zijn KOM gesprekken
(kind ouder medewerker) en vinden vanaf groep 5 in het bijzijn van de kinderen plaats

Ouderbetrokkenheid
De werkgroep Ouderbetrokkenheid is deze week voor de laatste keer van dit schooljaar
bijeengeweest. Gezamenlijk is de terugkoppeling van de inbreng van de ouders verzameld en
er is met elkaar besproken waar deze in het team mogelijk besproken gaan worden. Niet alle
items blijken immers bij deze werkgroep te horen. Zodra de notulen
vastgesteld zijn delen we deze met u.
Ook is uitvoerig stil gestaan bij wat mogelijk de oorzaak is waarom
slechts 40 ouders (ca.20%) deze avond bezochten. Ondanks dat de
werkgroep ziet dat betrokkenheid van ouders er zeker is, is het
streefdoel om aanwezigheidspercentage bij ouderavonden op 80% te
laten uitkomen nog ver weg. De werkgroep blijft op zoek en staat open
voor ideeën. We willen graag onderstaand filmpje onder uw aandacht
brengen omdat dat bij de presentatie niet werkte. Bekijk het zeker met
een knipoog. https://www.youtube.com/watch?v=WED3FwQKP4Y
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Sportdag maandag 10 juli
Het aantal hulpouders nodig om de
sportdagen van maandag 10 juli te kunnen
organiseren is te laag. Voor groep 7/8 hebben
zich 5 ouders zich aangeboden om te komen
helpen, voor de groep 5/6 is de teller op 3
ouders blijven steken. Voor de onderbouw zijn er 30 ouders die beschikbaar zijn op deze dag.
We hopen dat ook voor de bovenbouw de noodzakelijke aantallen beschikbaar zullen zijn. U
kunt zich digitaal aanmelden via formulieren in digiDuif. Vindt u dat te lastig kunt u ook een
mail sturen aan: h.schouten@atriumscholen.nl . Meester Harry coördineert de sportdag van de
bovenbouw.
De dag van de onderbouw ( 1 t/m 4) duurt deze dag van 8.30 tot 14.00 uur
De dag van de bovenbouw (5 t/m 8) duurt tot 14.15 uur

Formatie 17-18
De laatste hand wordt gelegd aan de groepsindeling welke we, zoals we eerder hebben
toegezegd, eind juni met u gaan delen. Het samenstellen van de 13 groepen: 1-2a, 1-2b, 1-2c,
3a, 3-4b, 4a, 5a, 5b, 6a, 6b, 7a, 7-8b en 8a doen we net als vorig jaar zo zorgvuldig mogelijk
waarbij de vorig jaar, na inspiratie met denktankgroep met ouders, geformuleerde richtlijnen
worden gevolgd:
1.
2.
3.
4.

Vriendschappen binnen de groep (kinderen krijgen hierin een rol)
Stabiliteit binnen groep (balans tussen drukke/rustige kinderen, niveau van de kinderen en zorgvraag van de
kinderen)
Wensen van de kinderen spelen een rol in besluitvorming
Verdeling jongens/meisjes

De vaste formatie (welke leerkracht staat voor welke groep) is op dit moment op twee dagen
na duidelijk. Het invullen van de laatste twee dagen gaat conform het voorrangsbeleid zoals
dat bij Atrium is vastgesteld en gaat hopelijk komende week afgerond worden. Dat laatste
vinden we belangrijk om u zo goed mogelijk te informeren. Donderdag worden hierover op
directie niveau mogelijk besluiten genomen waarna wij vrijdag de formatie van de
teamindeling kunnen communiceren. Wij vragen u nog even om geduld.

Handbal
Deze

week

hebben

een

aantal kinderen de warmte getrotseerd en hebben
woensdagmiddag
deelgenomen
aan
een
handbaltoernooi in de Oostwal.
Hiernaast een foto van de toppers uit groep 4. Ze
hebben heerlijk gespeeld, zijn op basis van
doelpuntensaldo net 2de geworden. Bianca
Commandeur, de coach was ontzettend trots op jullie
harde werken en enorme inzet.
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Leren typen op de Paus Johannes School met TypeWorld
Met ingang van september 2017 verzorgt Dompvloet Opleidingen uit
Heiloo de cursus Typen op de Paus Johannes School. Als je blind en met
10 vingers kunt typen, heb je op de middelbare school meteen een
voorsprong. Een waardevolle investering van 14 weken waar je altijd
profijt van blijft houden.

Er wordt gebruik gemaakt van TypeWorld, een online programma
dat goed aansluit bij de belevingswereld van kinderen van groep 6, 7
en 8. De kinderen vinden het typen in gamevorm leuk en ze leren het
goed en snel. De cursus bestaat uit 14 klassikale lessen op school,
verzorgd door een ervaren juf. De docent volgt de kinderen ook
online en motiveert ze met voortgangsberichtjes. Juist deze
combinatie van wekelijkse klassikale lessen en online begeleiding
geeft het beste resultaat.
Inschrijven voor de cursus die in september start kan via www.tijdvoortypen.nl.
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Doelen overzicht week van 19 t/m 22 juni

Week van 27 juni
Schrijfdans:
Geen, i.v.m. studiedag

Thema: Einde schooljaar
Groepen 1-2

Voorbereidend rekenen;
Handig tellen
Voorbereidend taal/lezen;
Woordenschat ankerverhaal
Letter van de week:
Geen, i.v.m. studiedag

Doelen groepen 3 Eelkje, Sara, Marloes
VLL
We leren titels bedenken bij een verhaal
het lezen van drielettergrepige woorden
Voorlezen vanWe
het leren
ankerverhaal
We leren begrijpend lezen van korte teksten
We leren zinnen schrijven bij illustraties
We gaan ansichtkaarten schrijven.
Zie ook
http://www.pausjohannesschool.nl/wp-content/uploads/2013/01/Kern-12nieuwsbrief.pdf
Rekenen
We leren aftrekken t/m 20 met overschrijden van het tiental
We leren aftreksommen afleiden uit contexten
We maken kennis met de maateenheid meter.
We maken gebruik van de telrij t/m 100
Schrijven
We herhalen de aangeboden cijfers en schrijfletters
toetsen
Leerkrachtenbezetting

Doelen groepen 4A Hester Caroline 4B Rachel Simone
Taal
De kinderen ontdekken dat verschillende woorden soms hetzelfde
betekenen en dat je woorden in de zin kunt veranderen, zonder dat de
betekenis verandert. De kinderen leren goed naar schilderijen kijken en
vertellen wat ‘gek’ is aan wat zij zien; Eindrijm herkennen en zelf een rijm
maken.
Spelling
Herhaling
Rekenen
100 en 200 verdelen in groepjes van tientallen en van 25; Keersommen van
tientallen waar 100 of 200 uitkomt; Optellen en herhaald optellen met
tientallen en honderdtallen. Verdelen bij plaatjes en verhaaltjes met een
rest; Tellen met turfjes.
Toetsen
Andere info
Dinsdag 27 juni gaat de deur om 9.30 uur open i.v.m. de landelijke staking.
Leerkrachtenbezetting
Maandag is studiedag!
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Doelen groepen 5A Harry Stephanie (Rachel)
Taal
Kunnen laten zien dat je een correcte uitnodiging kunt schrijven, elkaar tips
en tops geven op basis van criteria, een tekst publiceren in geheimschrift.
Spelling
Herhalen van blok 8: Net als voorvoegsel, voorzetsel, tropisch woord,
woorden van het gidsrijtje.
Rekenen
Splitsend vermenigvuldigen, oppervlakte berekenen in tegels,
kennismaken met getallen boven 1000, vermenigvuldigen met tientallen,
sommen maken en uitrekenen bij een verhaaltje.
toetsen
Donderdag 29 juni: Toets Blauwe planeet hoofdstuk 4
Andere info
Dinsdag 27 juni gaat de deur om 9.30 uur open i.v.m. de landelijke staking.
Leerkrachtenbezetting

Doelen groepen 5B Nicole Emma Joke
Taal
Nieuw thema: geheimen. Woorden van de week, bv. kattenkwaad
uithalen, de uitnodiging, buitensluiten.
Schrijven: beschrijf je geheime club.
Spelling
Voorzetsels: het voorzetsel zegt iets over de precieze plaats, richting of tijd.
Bv. in, naar, over.
Tropisch-woord; ik hoor ies, maar ik schrijf isch.
Gids-rijtje; woorden waarbij je de d bijna niet hoort. Deze woorden moet je
onthouden. Bv. sinds, fonds
Rekenen
Grote deelsommen 200 : 4 = , 490 : 7 =
Grote keersommen 6 x 14 = , 7 x 43 =
Oppervlakte: hoeveel tegels passen op een terras?
Introductie 1000-tal
DHTE
53 27
vijfduizend, driehonderd, zeven en twintig
toetsen
Dinsdag 27 juni geschiedenis toets 4.
Vrijdag 30 juni aardrijkskunde toets 4.
De samenvattingen zijn meegegeven.
Andere info
Maandag 26 juni studiedag.
Dinsdag 27 juni gaat de deur om 9.30 uur open i.v.m. de landelijke staking.
Leerkrachtenbezetting

Doelen groepen 6A Brigitte Marije
Taal
Kinderen leren de betekenis van woorden rond het thema jungle. Ze leren
dat bij samengestelde woorden het eerste deel van het woord vaak iets
zegt over het tweede deel van het woord. Kinderen leren dat ze nieuwe
woorden kunnen maken door er andere woorden voor te zetten. We
oefenen met het hebben van een denkgesprek.
Spelling
De kinderen leren het ‘tremawoord’ schrijven, ze leren het rangtelwoord
herkennen en ze leren het schrijven van het dictee zonder categoriekaart.
Rekenen
Rekenen met grote getallen uit kranten en op de getallenlijn. som uit
context halen. Sprongen van 1, 100 en 1000 maken. Buurgetallen.
Oppervlakte berekenen met lengte keer breedte
Toetsen
Donderdag 29 juni: begrijpend lezen blok 5
Andere info
Leerkrachtenbezetting
Donderdag: juf Hilde
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Doelen groepen 67B Merel
Taal
Groep 6: Denkgesprek voeren, een verhaal bedenken bij foto’s en een
fantasieverhaal schrijven bij foto’s over de jungle.
Groep 7: Denkgesprek voeren, associëren kan helpen om een gedicht te
schrijven en een rondeel schrijven over geluk.
Spelling
Groep 6: Komma’s meervoud en komma’s bij bezit en rangtelwoord.
Groep 7: Herhaling werkwoorden en herhaling grammatica.
Rekenen
Groep 6: Rekenen met jaartallen, tijdbalk maken en rekenen met tijd.
Groep 7: Verkorte deling, delingen halen uit een context, tijdlijn en
jaarkalander.
Toetsen
Dinsdag 27-6: Aardrijkskunde
Woensdag 28-6: Begrijpend lezen
Vrijdag: 29-6: Geschiedenis
Andere info
Maandag studiedag.
Deze week KOM-gesprekken. Kind dus mee.
Leerkrachtenbezetting

Doelen groepen 78A Yvonne
Taal
Groep 7: rondeel maken, feedback geven, titel en lay-out bedenken.
Groep 8: dag in de toekomst beschrijven, feedback geven, flaptekst.
Spelling
Groep 7: herhalen tot nu toe aangeleerde categorieën.
Groep 8: herhalen tot nu toe aangeleerde categorieën.
Rekenen
Groep 7: Cijferend vermenigvuldigen, gemiddelde,
Groep 8: procenten, gemiddelde, tijd, gewicht en verbruik.
toetsen
Groep 7: toets aardrijkskunde H6 en topografietoets 8
Groep 8: Topografietoets 8
Andere info
Maandag studiedag
Leerkrachtenbezetting

Doelen groepen 8B Annabel
Taal
Leren een schrijfplan maken, steekwoorden, feedback geven en
ontvangen.
Spelling
Herhalen van de tot nu toe aangeleerde categorieën.
Rekenen
Procenten, gemiddelde, tijd, gewicht en verbruik.
toetsen
Toets aardrijkskunde H5
Andere info
Maandag studiedag
Leerkrachtenbezetting
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