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33

vrijdag 30 juni 2017

▪

Agenda komende periode
▪
▪
▪
▪
▪

Komende week, schoonmaakmomenten groepen 1-2 met hulp van ouders
ma 10 juli sportdagen aangepaste lestijden tot 14.00 -14.15 uur
do 13 juli 10.45 – 12.00 uur optredens voor hulpouders (zie verder in nieuwsbrief)
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)

Formatie 17-18
De vaste formatie (welke leerkracht staat voor welke groep) is deze week nog niet afgerond.
Het invullen van de laatste twee dagen gaat conform het voorrangsbeleid zoals dat bij Atrium
is vastgesteld en wordt in het begin van de komende week afgerond. Wij begrijpen dat
hiermee u geduld op de proef gesteld wordt en dat over diverse invullingen behoorlijk
gespeculeerd wordt. Zodra er groen licht is om de formatie met groepsindeling met u te delen
wordt deze afzonderlijk met u gecommuniceerd.

Sportdag onderbouw
!!Laatste oproep!!
Bij de sportdag voor de onderbouw zijn er nog hulpouders nodig in de groepen: 1/2C, 3A, 3B
en 4A. Wanneer er niet genoeg hulpouders zijn, vinden wij het niet verantwoord om met deze
groepen te gaan sporten.
U kunt zich via Digiduif aanmelden tot en met dinsdag 4 juli.
Ook voor de sportdag bovenbouw zoeken we voor groep 5b nog één ouder en voor groep
6a nog twee ouders.

Verslag studiedagen
Tijdens de studiedagen is het team druk in de weer geweest met elkaar.
Ook fysiek is er veel gedaan. Er is weer ruim 10M3 oud materiaal uit de
school gehaald. Planken, oude kasten een container vol is er
weggegooid.
Een groot aantal houten kleuterstoelen zijn voor ons overbodig (deze
zijn voorzien van een sticker). Mocht u interesse hebben dan kunt u deze
voor 7,50€ van ons overnemen. Wie het eerst komt….. OP = OP. Juf
Annet is degene die u hiervoor kunt aanspreken. Graag gepast betalen.
Teamleden hebben als duo de laatste hand gelegd aan de analyses van de Cito toetsen. Er
is uitvoerig gekeken naar de jaarplanning en ook de inhoud van ons aanbod is ruim besproken.
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Met ingang van komend jaar wordt Engelse aangeboden in alle
groepen met de methode Groove me. http://www.groove.me/
Op basis van popsongs leren de kinderen Engels. Naast dat de
moderne liedjes de kinderen aanspreken wordt het leren
ondersteund door bewegingen. De kinderen hebben deze week
voor het eerst kennisgemaakt. Wij zijn benieuwd naar hun ervaringen. Wilt u meer lezen:
http://www.groove.me/educatieve-verantwoording
We hebben gesproken over hoe onze leerling die onze school verlaat aan
het eind van groep 8, eruit ziet. Welke bagage/competenties heeft onze
leerling bij de overgang naar het voortgezet onderwijs? Wat geven wij een
kind dat op onze school zit aan bagage mee in zijn of haar rugzak?
Hieronder het ‘uitstroomprofiel’ dat we gezamenlijk hebben opgesteld.
Welke vaardigheden heeft deze leerling (JO 3.0)? Wat kan (JO 3.0)? En wie
is (JO 3.0)?
Komend schooljaar wordt dit vervolgd:
Hoe krijgen we dit met ons onderwijs voor elkaar? Wat betekent dit voor ons handelen? Waar
zijn we al een eind op weg? En wat hebben we zeker al op orde? Hoe realiseren we dit samen
met het kind en de ouder, binnen en buiten de school?

Welke vaardigheden heeft

JO

3.0

Jo kan plannen
Jo kan verantwoordelijkheid nemen
Jo heeft een onderzoekende houding
Jo weet hoe je moet leren
Jo kan presenteren
Jo kan met feedback omgaan
Jo heeft sociale vaardigheden
Jo heeft vertrouwen in zichzelf

Wie is

JO

3.0

Jo heeft zelfvertrouwen
Jo kent normen en waarden
Jo is zelfstandig
Jo is creatief
Jo is sociaal vaardig
Jo is weerbaar
Jo is gemotiveerd
Jo is zichzelf

Wat kan

JO

3.0

Jo kan alleen & samenwerken
Jo kan kritisch denken
Jo kan communiceren
Jo kan doorzetten
Jo kan zijn kennis toepassen
Jo kan doelen voor zichzelf stellen
Jo kan omgaan met ICT
Jo behaalt het niveau dat bij hem past

Bedankt voor alle hulp!
Komt u ook?
Afgelopen schooljaar is er weer
veel werk verzet door heel veel ouders, en ook een aantal
opa’s en oma’s. Denk hierbij aan de verschillende commissies, zoals de ouderraad, MR,
commissie ouderbetrokkenheid; maar ook de tuinploeg, de leesouders, de rijouders, de
bakouders, sportdaghulpouders, enz. Graag willen wij iets terug doen. Daarom nodigen wij u
uit om, onder het genot van een kopje koffie of thee met iets lekkers, even met elkaar te kletsen
en te genieten van een aantal optredens van verschillende groepen. Dit zal zijn in de meester
Ceeszaal, met het musicaldecor als achtergrond, op donderdagmorgen 13 juli tussen 10.45 en
12.00 uur. We begrijpen dat helaas niet alle ouders, opa’s en oma’s op deze tijd kunnen. Wie
niet kan, willen we hierbij alvast bedanken voor de inzet. Het klinkt cliché, maar zonder jullie
hulp, zouden een heleboel activiteiten niet door kunnen gaan.
Dus: TOP, bedankt namens het team en alle kinderen van de PJS!
We hopen dat u komen kunt. Om te weten hoeveel stoelen en koffie we ongeveer nodig
hebben willen we graag weten of u komt. Wilt u dat s.v.p. voor volgende week vrijdag 7 juli
aangeven met een kort briefje aan de leerkracht.
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Ouderbetrokkenheid
Zoals aangegeven in de vorige nieuwsbrief zouden de notulen van de vergadering van de
werkgroep ouderbetrokkenheid met u worden gedeeld. U kunt deze terugvinden op de site.
http://pausjohannesschool.nl/app/uploads/2015/10/notulen-ouderbetr-heid-21-juni-2017.pdf

Het belangrijkste uit de notulen voor u is een nieuwe opzet van de inloopochtenden voor het
nieuwe schooljaar. Deze zijn voortaan op een vast moment en gedurende een hele week (zie
voor de details de notulen).
Verder vindt u in de notulen een lijst terug met input die door de aanwezige ouders is gegeven
op de ouderavond. In de eerste kolom staat de “eigenaar’ van de input, oftewel de
werkgroep of commissie waar deze input het beste zou thuis horen. In de rechterkolom ziet u
(de verkorte versie) van de input/ het idee.
De ideeën die voor de werkgroep ouderbetrokkenheid zijn bedoeld, zullen zo snel mogelijk
worden opgepakt en bekeken of en zo ja, hoe, deze kunnen worden uitgewerkt.
Besloten is om komend jaar meerdere koffie-ochtenden te organiseren die een thema zullen
krijgen, al naar gelang uw behoefte.
De werkgroep ouderbetrokkenheid wil graag uw ideeën horen waar uw behoefte ligt voor een
koffie-ochtend. Dit kan bijvoorbeeld zijn : rekenen, taal, ICT, maar ook ‘hoe vergroten we uw
gevoel van welkom op school’. Mocht u hiervoor ideeën hebben dan kunt u deze kenbaar
maken bij een van de leden van de werkgroep.

Sportdag Bovenbouw maandag 10 juli
Voor de sportdag in de Bever maandag 10 juli is op 2 groepen na de
bezetting van de ouderbegeleiding compleet. Heel hartelijk bedankt voor
jullie hulp!
Voor groep 5B staat nog 1 groepje open en voor groep 6A zijn dat er 2.
Het zou fijn zijn, als dat ook nog deze week rond komt!
Zoals eerder aangegeven, willen de leerkrachten de komende week van u weten, of uw kind
mag blijven zwemmen na afloop. Dit doet u d.m.v. een briefje. Geen ontvangen briefje
betekent voor de leerkracht, dat uw kind het zwembad
verlaat en wordt opgehaald.
Als uw kind niet beschikt over een zwemdiploma, moet u
dit aangeven bij de leerkracht! Uw kind kan dan niet
deelnemen aan de wateractiviteiten. Natuurlijk doet
hij/zij wel mee bij de grasactiviteiten en de vossenjacht.
Op de sportdag krijgen de kinderen drinken en chips. Wilt u zelf zorgen voor een eetpakketje
en wat drinken? Een handdoek spreekt natuurlijk voor zich!
Het is handig, als de kinderen onder de kleding hun badgoed al dragen. Dan kunnen we snel
van start! Houdt u het weerbericht in de gaten i.v.m. bijvoorbeeld het meegeven van
zonnebrand!
Tenslotte nog even de belangrijkste zaken op een rijtje:
• op school tussen 8.30 uur en 8.40 uur.
• de ouders, die een groepje begeleiden, krijgen van de leerkracht van hun groep een
korte uitleg.
• om 8.45 uur lopend naar het zwembad
• starttijd sportdag 9.30 uur
• eindtijd/afloop ongeveer 14.15 uur. U kunt dan uw kind ophalen bij de Bever, of hij/zij
mag blijven zwemmen.
Met al deze leuke activiteiten en uw hulp belooft het een sportieve en gezellige dag te
worden! We hebben er veel zin in! Graag tot ziens op maandag 10 juli.
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Flessenactie voor Energy4ALL
De flessenactie voor Energy4all gaat goed. Inmiddels is er bijna
100 euro opgehaald. De hele opbrengst gaat in de pot voor
de stichting. Hiermee kan prof. Smeitink verder met het
ontwikkelen van een medicijn.
Maud Wassenaar is even bij de buurtjes langs geweest en heeft
flink wat flessen opgehaald. Toppertje! Tot het einde van het
schooljaar blijft de container staan en doneren kunt u altijd
doen.
Voor wie geen flessen in kan leveren maar wel een bijdrage wil doen, kan een donaties doen
in het blik aan de container of via de Sponsorpagina. Hierop kunt u ook verdere informatie
vinden over onze Activiteiten. Ontzettend bedankt. Juf Nicole

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 3 t/m 7 juli

Week van 3 juli
Schrijfdans:
Mandala/ recht en rond op
bordjes
Voorbereidend rekenen;
Tijdsbesef
Voorbereidend taal/lezen;
Letterspelletjes
Letter van de week: ie

Thema: Einde schooljaar
Groepen 1-2

Doelen groepen 3 A Eelkje & 3 B Sara Marloes
VLL
We leren om:
- zinnen in de juiste volgorde te zetten
- lezen van drielettergrepige woorden
- automatiseren van de leesvaardigheid
Zie ook
http://pausjohannesschool.nl/app/uploads/2013/01/Kern-12-nieuwsbrief2.pdf
Rekenen
We leren om:
- te rekenen in rekendriehoeken en getallenmuurtjes
- hoeveelheden te verdelen
- even en oneven
- getallen tot en met 100 te splitsen in tientallen en eenheden.
- tellen en terugtellen tot en met 100.
Schrijven

We herhalen de aangeboden cijfers en de schrijfletters.

toetsen
Bijzonderheden
Leerkrachtenbezetting

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

Doelen groepen 4A Hester Caroline
Rekenen
Zoeken op een plattegrond, klokkijken, lezen van tabellen en grafieken,
optellen en aftrekken onder 100
Spelling
Blok 9: herhalen van alle categorieen t/m 12.
Leestekens, dictee
Taal
Thema: Gek. Over woorden die over gek gaan, synoniemen en
taalgrapjes.
Toetsen
Andere info
Leerkrachtenbezetting
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Doelen groepen 4B Rachel Simone
Taal
Leren betekenis van nog meer woorden rondom het thema Ge ken achter
de betekenis komen; De kinderen ontdekken taalgrapjes en leren zelf
taalgrapjes te maken; De kinderen leren een denkgesprek te voeren
waarbij ze aandacht hebben voor: nadenken, mening geven, luisteren en
reageren; De kinderen gaan een voorwerp beschrijven en gaan daarbij uit
van twee vragen; De kinderen consolideren de woorden van de week.
Spelling
Herhaling
Rekenen
Een plattegrond verkennen; Klokkijken met 5 en 10 minuten; Onderzoeken
en de gegevens noteren in een tabel; Rekenen met leeftijden;
Toetsen
Andere info
Leerkrachtenbezetting
Doelen groepen 5A Harry Stephanie (Rachel)
Taal
Geheimschrift kunnen ontcijferen, remediëren en herhalen na de toets.
Spelling
Start blok 9: Herhalen van de klankgroepenwoorden, woorden van het
gidsrijtje, herhalen van werkwoorden in tegenwoordige tijd, verleden tijd
en voltooide tijd.
Rekenen
Delen met en zonder rest, de jaarkalender verkennen, getallen boven de
1000 onderzoeken en verkennen, sommen maken en uitrekenen bij een
verhaal, tafelsommen met dubbelen, handig vermenigvuldigen.
toetsen
Andere info
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. Het maken van aantekeningen
en het schrijven van een fantasieverhaal.
Spelling
De kinderen leren het schrijven van het komma-s-meervoud (lolly’s) en
komma-s bij bezit (Anna’s), ze leren het rangtelwoord herkennen en ze
leren het schrijven van het dictee zonder categoriekaart.
Rekenen
Rekenen met gewicht en met jaargetallen. Tijden vergelijken in seconden
en tijden in minuten en seconden. Digitale tijden. Cijferend optellen en
aftrekken. Schattend tellen en handig vermenigvuldigen.
Toetsen
Topografie: Noord-Brabant en Limburg
Andere info
Leerkrachtenbezetting
Donderdag: juf Hilde
Doelen groepen 67B Merel
Taal
Groep 6: Elkaar tips en tops geven, verhaal verlezen en oefenen.
Groep 7: Elkaar tips en tops geven, je gedicht een lay-out geven en
andere gedichten lezen.
Spelling
Groep 6: Toets en herhalen.
Groep 7: Toets en herhalen
Rekenen
Groep 6: Rekenen met oppervlaktematen, rekenen met breuken en
aflezen van een cirkeldiagram.
Groep 7: Breuken verdelen en vermenigvuldigen, lijn- en staafgrafieken
aflezen en interpreteren.
Toetsen
Maandag 3-7: Natuur
Dinsdag 4-7: Spelling en Topografie
Andere info
Groep 7 POP mee
Leerkrachtenbezetting
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Doelen groepen 78A Yvonne
Taal
Groep 7: Toets en herhaling
Groep 8: Toets en herhaling
Spelling
Groep 7: herhalen tot nu toe aangeleerde categorieën.
Groep 8: herhalen tot nu toe aangeleerde categorieën.
Rekenen
Groep 7: Cijferend vermenigvuldigen, cijferend delen, tijd, breuken.
Groep 8: Gewicht, gemiddelde snelheid, tijd en afstand, geld.
toetsen
Andere info
Leerkrachtenbezetting

Doelen groepen 8B Annabel
Taal
Toets, herhaling woordenschat, presenteren.
Spelling
Herhalen van de tot nu toe aangeleerde categorieën.
Rekenen
Veld- en puntcoördinaten, rekenen met tijd, inhoud van een kubus
berekenen.
toetsen
Dinsdag toets taal 8
Vrijdag toets topografie 7
Andere info
Leerkrachtenbezetting
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