Nieuwsbrief no.

34

vrijdag 7 juli 2017

▪

Agenda komende periode
▪
▪
▪
▪

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
Fijn dat u beseft dat de wens om bij het formeren een 100% tevredenheid te krijgen een
prachtig streven is dat schier onhaalbaar is. Dit is iets wat we jaarlijks terug zien komen. Naar
aanleiding van de formatiebrief zijn een aantal gesprekken gevoerd met ouders en of
kinderen. Deze gesprekken resulteren mogelijk in een aantal aanpassingen. Mogelijke
aanpassingen die gelden, betreffen alleen kinderen waarover met de ouders is gesproken. De
definitieve lijst zal komende week met u worden gecommuniceerd.
Zoals vorig jaar in de terugkoppeling vanuit de Denktank heeft kunnen lezen: Uit literatuur blijkt
dat als ouders positief tegenover hun kind communiceren over veranderingen, dat de
verandering voor het kind makkelijker verloopt. Daarnaast zijn kinderen meer flexibel dan men
vaak denkt, vriendschappen vooral in de bovenbouw zijn vaak niet afhankelijk van de groep
waarin het kind zit.

Sportdag onderbouw
Maandag is de sportdag. Denken de groepen 1 t/m 4 nog aan het volgende: De kinderen
sporten alleen ’s morgens. Let op: de kinderen lunchen op school en zijn om 14:00 uit. U brengt
uw kind naar de eigen klas. Voor het drinken e.d. wordt in de ochtend gezorgd. Eten en drinken
voor de lunch moet zelf worden meegebracht. Elke klas heeft een eigen kleur. Het zou leuk en
heel herkenbaar zijn als de kinderen een shirt aan hebben waarin de onderstaande kleur
overheerst.
•
•
•
•
•
•
•

Groep 1/2 A
Groep 1/2 B
Groep 1/2 C
Groep 3 A
Groep 3 B
Groep 4 A
Groep 4 B

rood
oranje
wit .
blauw
zwart
groen
geel .
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Sportdag bovenbouw
Het aantal kinderen dat maandag na de sportdag bij het zwembad blijft is zo groot dat de
fietsen van de kinderen niet allemaal mee naar het zwembad
meegenomen kunnen worden. We willen u vragen uw kind als dat
mogelijk is te voet naar school toe te laten komen. Lukt dat niet dan
willen we i.v.m. de sportdag dat de kinderen hun fiets op het grasveld
naast de gymzaal zetten. De fietsen blijven daar staan totdat uw kind
deze daar weer ophaalt na afsluiting van hun sportdag. (14.15 uur of
wanneer uw kind stopt met het zwemmen)

Doelen overzicht week van 10 t/m 15 juli
Hierbij het laatste overzicht van doelen waaraan groepen in een week werken van dit
schooljaar. De laatste week zal dit niet meer in de nieuwsbrief staan.

Week van 10 juli
Schrijfdans:
Mandala/ recht en rond op papier

Thema: Einde schooljaar
Groepen 1-2

Voorbereidend rekenen;
Memory met cijfers
Voorbereidend taal/lezen;
Spelletjes voor het auditief
geheugen
Letter van de week: ie

Doelen groepen 3 Eelkje, Sara en Marloes
VLL
We gaan door met het lezen van drielettergrepige woorden
We leren drielettergrepige verkleinwoorden lezen.
We ronden kern 12 en het schooljaar af
Zie ook
http://www.pausjohannesschool.nl/wp-content/uploads/2013/01/Kern-12nieuwsbrief.pdf
Rekenen
We leren vaste groepjes tellen als voorbereiding op het vermenigvuldigen.
Getallen t/m 100 splitsen in tientallen en eenheden
TE-schema
Herhaald optellen
Klokkijken
Zelf sommen bedenken met gegeven getallen
Schrijven
We herhalen de aangeleerde letters en cijfers
toetsen
Veilig en vlot kern 12
Blok 6 Alles Telt
Leerkrachtenbezetting
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Doelen groepen 4A Hester Caroline
Rekenen
Herhalen blok 6 en toets
Spelling
Blok 9: herhalen van alle categorieen t/m 12.
Leestekens, dictee
Taal
Afronden thema: Gek. Over woorden die over gek gaan, synoniemen en
taalgrapjes.
Toetsen
Rekentoets blok 6
Andere info
Maandag sportdag: continurooster tot 14 uur, lunchpakketje mee en
groene kleding!
Leerkrachtenbezetting
Doelen groepen 4B Rachel Simone
Taal
De kinderen maken een onzingedicht af door het bedenken van
onzinwoorden die rijmen op gegeven woorden; De kinderen schrijven een
gedicht op posterformaat en letten op de vormgeving; De kinderen
presenteren hun poster aan de groep.
Spelling
Herhaling blok 9
Rekenen
Herhaling;
Toetsen
Taal: toets Gek op vrijdag 14 juli
Spelling: toets blok 9 op donderdag 13 juli
Rekenen: toets blok 6 woensdag 12 juli deel 1, donderdag deel 2
Andere info
•
Leerkrachtenbezetting

Maandag is sportdag! Trek je gele kleren aan…

Doelen groepen 5A Harry Stephanie (Rachel)
Taal
Remediëren en herhalen van het blok Geheimen.
Spelling
Herhalen van het klankgroepenwoord, het politiewoord, het kilowoord.
Rekenen
Sommen met x2, x5, x10 toepassen, omrekenen van tijd in dagen, weken
en jaren, handig vermenigvuldigen, tellen en rekenen met
blokkenbouwsels, rekenen met gewicht.
toetsen
Andere info
Maandag 10-7 Sportdag!
Vrijdag 14-7 Juffen- en meesterdag!
Leerkrachtenbezetting
Doelen groepen 5B: Nicole, Joke, Emma
Taal
Thema: geheimen. Toepassen. Uitnodiging schrijven. Uitnodigingen laten
ontcijferen.
Spelling
Herhalen van alle categorieën, die afgelopen jaar zijn geleerd.
Rekenen
Grote keersommen 6 x 40 = 5 x 38 = 7 x 123=
Herhalen deelsommen
240 : 6 =
48 : 3 =
24 : 6 = 4
30 : 3 = 10
240 : 6 = 40
12 : 3 = 4
14
Herhalen klokken. Je ziet een klok met wijzers; hele uren, halve uren,
kwartieren. Schrijf de tijd op 2 manieren die dezelfde tijd geven,
bv. half 4 en 3.30 uur of kwart voor 7 en 6.45
Je kunt dit thuis ook oefenen.
toetsen
Toets blok 6 rekenen
Andere info
Maandag sportdag. Info in de nieuwsbrief
Vrijdag juffendag. Juf Nicole komt van 8.30 tot de pauze.
Leerkrachtenbezetting
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Doelen groepen 6A Brigitte Marije
Taal
Het geschreven van een fantasieverhaal wordt gepresenteerd. Toets,
herhalen en remediëren
Spelling
Toets, herhalen categorieën die lastig zijn.
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 geld en verhoudingstabellen. Handig rekenen op
verschillende manieren. We berekenen het oppervlakte van de school.
Toetsen
Dinsdag: Spelling blok 8
Donderdag: Taal blok Jungle
Vrijdag; Rekenen blok 6(start)
Andere info
Maandag: sportdag bij de Bever(continurooster)
Leerkrachtenbezetting

Doelen groepen 67B Merel
Taal
Groep 6: Toets en herhalen.
Groep 7: Toets en herhalen.
Spelling
Groep 6: Remediëren.
Groep 7: Remediëren.
Rekenen
Groep 6: Toets en herhalen.
Groep 7: Toets en herhalen.
Toetsen
Dinsdag 11-7: Taal
Donderdag 13-7: Rekenen en Topo
Andere info
Maandag sportdag
Leerkrachtenbezetting
Vrijdag 14-7 juf Josine
Doelen groepen 78A Yvonne
Taal
Groep 7: Herhaling
Groep 8: Herhaling
Spelling
Groep 7: herhalen tot nu toe aangeleerde categorieën.
Groep 8: herhalen tot nu toe aangeleerde categorieën.
Rekenen
Groep 7: Breuken, grafieken aflezen, toets.
Groep 8: Breuken, verdubbelen, inch en maten, tijd en geld.
toetsen
Rekenen blok 6.
Andere info
Maandag sportdag.
Groep 8 vrijdagmiddag musical uitvoering opa’s en oma’s.
Leerkrachtenbezetting
Doelen groepen 8B Annabel
Taal
Herhaling woordenschat.
Spelling
Werkwoordspelling.
Rekenen
Cirkeldiagram maken, rekenen met procenten en herhaling.
toetsen
Dinsdag: geschiedenis toets
Andere info
Maandag: sportdag
Woensdag: musical optreden kleuters
Vrijdag: Generale repetitie met opa’s en oma’s
Leerkrachtenbezetting
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