Nieuwsbrief no.

9

Vrijdag 4 november 2016

 Agenda komende schooljaar







Vanaf 7 november vervolggesprekken ouders leerlingen (facultatief)
Donderdag 1 december Sint op school
Maandag 5 december studiedag
Donderdag 15 december inloop ochtend 8.30 – 9.00 uur
22 december kerstviering (moment op de dag nog niet bekend)
Vrijdag 23 december start kerstvakantie om 12.15 uur voor alle kinderen

 Vervolggesprekken
Volgende week vinden de facultatieve vervolggesprekken plaats. We merken dat heel veel
ouders gebruik maken van deze mogelijkheid. Dat is mooi om te zien. Onderstaande vragen
willen we graag voorleggen ter voorbereiding op dit gesprek om in de beschikbare tot een fijn
en effectief gesprek te komen.







Wat was voor u aanleiding om in te tekenen?
Welk onderwerp moet zeker worden besproken?
Herkennen jullie je in het rapport?
Waar zijn jullie het meest trots op?
Mogelijke aandachtspunten voor de komende periode?

 Organisatie van ouderhulp bij activiteiten
Nu de drukte van de feestweek
weer voorbij is en we nog net niet
kunnen genieten van de gezellige
donkere dagen die eraan komen,
vragen we uw aandacht voor het
volgende:
Wij willen een goed overzicht van
de beschikbare hulp. Dit koppelen
we dan aan de activiteiten die door
de school georganiseerd worden.
Stephanie (leerkracht groep 5a) heeft sinds dit jaar de taak coördinator ouderhulp. Zij wordt
de spil tussen de leerkrachten die ouders zoeken en de ouders die hun hulp hebben
aangeboden.
Wij willen op de PJS heel graag door het jaar heen voor alle kinderen mooie en goed
georganiseerde activiteiten organiseren. Dit kunnen we alleen met de hulp van vele ouders.
Als alle ouders zich minimaal 1 (meer mag altijd) beschikbaar stellen mag dit geen probleem
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zijn. Om de vraag en het aanbod goed bij elkaar te brengen is het nodig om de
beschikbaarheid te inventariseren. Daarom ziet u in de bijlage bij deze nieuwsbrief een
takenlijst, waarop u uw voorkeur voor activiteiten en / of dagen kunt invullen. Stephanie zal
hier een overzicht van maken en u contacten als u hulp gewenst is.
Wilt u deze ingevulde takenlijst aan haar mailen? s.lede@atriumscholen.nl Namens Stephanie
en de andere teamleden, bedankt voor het invullen.
PS. De klas waarvan alle ouders de lijst het eerst hebben ingevuld zullen van Stephanie een
extra sticker ontvangen van een van de leerkrachten!

 Leerkrachten in de schoolbanken
Diverse leerkrachten zijn naast
hun werk aan het leren.
Hieronder een opsomming van
trainingen en cursussen die
inmiddels al gevolgd worden of
binnenkort
gaan
starten.
Opbrengsten en inhouden van
deze opleidingen worden niet
alleen met alle leerkrachten
gedeeld
maar
ook
kort
inhoudelijk via de nieuwsbrief
met u. Hierdoor wordt meer
duidelijk wat deze opleidingen
inhouden.









ICT coördinator
Taal coördinator
Nieuwe media toepassen in het onderwijs
Werken met een combinatieklas
Teach like a champion
Tandemtraining IB-directie
Schoolopleider en Werkveld assessor
Hoekenwerk

 Opvang Hasselbraam
Een lekkage bij de Hasselbraam heeft ervoor
gezorgd dat naschoolse opvang op hun locatie
even niet mogelijk is. Totdat het beton weer droog
is en de ruimten voorzien zijn van nieuwe
vloerbedekking worden een aantal kinderen op
ma, di en do op onze school opgevangen. Er is
afgesproken dat zij via de kleuterkant worden
opgehaald.
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 Meisje zonder naam (voorstelling groep 7/8)
Groepen 7&8 woonden deze week een voorstelling bij op de DDE. Een voorstelling die ging
over vluchtelingen in Nederland. Hieronder een kort verslag geschreven door Cato en Max uit
groep 8.

Groep 7/8 zijn afgelopen dinsdag naar de musical het meisje zonder naam (vlinder) geweest.
Het was heel leuk. Het gaat over een meisje die Vlinder heet. Zij leeft in een ander land. Vlinder
moet daar stelen voor eten en drinken. Toen haar moeder genoeg geld had werd Vlinder op
een vliegtuig naar Nederland gezet. Ze kwam op Schiphol aan en daar was een mevrouw in
het blauw. De mevrouw in het blauw (stewardess) bracht Vlinder naar de aankomsthal, de
mevrouw in het blauw zei: “ Zie je je moeder of vader hier ergens” “Nee” zei Vlinder. Even later
kwamen er twee mannen en namen haar mee naar een kamertje. Ze stelden wat vragen maar
Vlinder zei niets. Het enige wat ze zei was “Anne” Ze bedoelde daarmee mama in haar eigen
taal. Daardoor werd ze Anne genoemd. Toen kwam er een mevrouw en zei “Daar ben je ik
ben Monique”. Ze nam haar mee naar een asielzoekerscentrum en ze zat daar heel lang. Op
een dag kwamen er twee mensen Ella en Matthijs. Die namen haar mee naar hun huis en
lieten haar kamer zien. Ze zat daar dan ook de hele dag op een stoel in het hoekje van de
kamer. Na het eten kwam Lucas de kamer binnen en zei iets wat ze niet verstond. Ze speelden
samen met de lego en zo kwamen ze dichter bij elkaar.
5 Jaar later kon ze goed Nederlands en zat ze op school.
Er was een meisje bij biologie die zei dat Anne zielig is. Omdat ze de lessen niet snapt want
het is haar moedertaal niet. Anne denkt dat niemand haar snapt en dan loopt ze weg van huis.
Ella en Matthijs zijn doodsbang dat er iets is en gaan Anne bellen. Anne komt weer terug naar
huis.
En ging haar leven door in Nederland.

Geschreven door Max en Cato uit groep 8B

Groepsdoelen week van 14 t/m 18 november

Doelen groepen 67B Merel
Taal
Groep 6: Nieuwe woorden rond het thema Zeebenen, wat is een
rijmschema, luisteren om een tekst van een lied te begrijpen, een
verslag schrijven van een belevenis.
Groep 7: Nieuwe woorden rond het thema Licht, spreekwoorden en
gezegden, een verschijnsel verklaren, een verslag van een proefje
schrijven.
Spelling
Groep 6: Tegenwoordige tijd, verleden tijd, voltooide tijd, verleden
tijd van het klank veranderd werkwoord en voorzetsel.
Groep 7: Tegenwoordige tijd van de stam+t, persoonsvorm en
onderwerp
Rekenen
Groep 6: Optellen vanuit context, optellen onder elkaar met splitsen
en weersvoorspelling tabel lezen en interpreteren.
Groep 7: Cijferend vermenigvuldigen (25x28 en 6x145),
benzineverbruik omrekenen in afstanden, gelijke breuken bij elkaar
zoeken, breuken en kommagetallen.
toetsen
Dinsdag 15-11: Aardrijkskunde.
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Donderdag 17-11: Dictee.
Andere info

Nieuwsbrief 9 schooljaar 2016-2017

Pagina 4 van 4

