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Vrijdag 11 november 2016

 Agenda komende schooljaar







Op de koffie donderdagochtend 17 november 8.45 uur
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

 Sint Maarten
Vandaag hebben alle kinderen met en bij elkaar Sint
Maarten liedjes gezongen en hun prachtige lampions aan
elkaar laten zien. Op facebook ziet u hier wat van terug!
Hopelijk blijft het weer zo fijn dat de kinderen droog langs de deuren kunnen gaan.
Kinderen kwamen vragen of ze maandag wat van hun lekkere traktaties mee naar
school toe mogen meenemen. Een heerlijk idee waar na instemming met een heel
duidelijk ‘YES’ op gereageerd is.

 Verkeersveiligheid
Wij krijgen signalen dat het oversteken van de Bovenweg niet altijd heel
veilig gaat door het gedrag van automobilisten. Dit seizoen vraagt om
voorzichtigheid van zowel de voetgangers alsook de automobilisten.
Denkt u allen goed aan de veiligheid!

 Op de koffie? Donderdagochtend 17 november
Wilt u ons helpen bij het verder ontwikkelen van de nieuw
ingevoerde vorm van oudergesprekken? Wij zijn benieuwd naar
uw ervaringen. U wordt uitgenodigd om uw ervaringen met ons
te delen op donderdagochtend van 8.45 tot 9.30 uur. De koffie
staat voor u klaar.
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 Organisatie van ouderhulp bij activiteiten
De vragenlijsten die we vorige week
meestuurden gaven problemen. We zijn nog
op zoek naar een eenvoudige oplossing. In
verband met de oudergesprekken na
schooltijd deze week worden de nieuwe
vragenlijsten in de loop van de volgende
week aan u toegezonden.

 Armeense kinderen
Dit jaar zullen de Armeense kinderen onze school helaas niet gaan bezoeken. Een
tekort aan gastgezinnen zorgt ervoor dat het onmogelijk is om net als de afgelopen
jaren een aantal kinderen naar Nederland te laten komen.

 Ouderbijdrage – Langedijker pas
De gemeente Langedijk heeft een scholierenregeling. Via deze regeling wordt, voor
kinderen uit gezinnen waarvan de ouders een laag inkomen hebben, een vergoeding
verstrekt voor de activiteiten die de school organiseert. De kosten van deze
activiteiten worden veelal middels de ouderbijdrage bij de ouders in rekening
gebracht. De scholierenvergoeding is uitdrukkelijk bedoeld voor de leuke activiteiten
zoals schoolkamp en excursies. De regeling is gekoppeld aan de LangedijkerPas.
Ouders die in het bezit zijn van deze pas komen voor een vergoeding van maximaal
€50,00 in aanmerking. Heeft u zo’n pas en wilt u van deze regeling gebruik maken
wordt u verzocht om contact met Frans op te nemen. School zorgt er vervolgens voor
dat de ouderbijdrage uit deze regeling door Haltewerk betaald wordt.
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Groepsdoelen week van 14 t/m 18 november

Week van 14 november

Thema: Sinterklaas
Groepen 1-2

Taal: rijmen op
Sinterklaaswoorden
Rekenen: hoe hoog wordt de
schoorsteen?
Letter van de week: P
Schrijfdans: de boom op papier
Creatief: een pietenmuts

Doelen groepen 3 A Eelkje & 3 B Sara Marloes
VLL

We ronden kern3 af.
De blauwe mapjes mogen worden ingeleverd
We leren het structureerwoord: zeep
We leren de bijbehorende letter: z
We herhalen de geleerde woorden en de bijbehorende letters.

Zie ook
Rekenen

http://www.pausjohannesschool.nl/wp-content/uploads/2013/01/Kern-3-VLL.pdf

Klok kijken: hele uren
splitsen tot en met 10
Werken met getalstroken
rekenen met geld

Schrijven

Aanleren van de schrijfletters: z
We herhalen de schrijfletters van de afgelopen kernen
We leren om leesletters om te zetten in schrijfletters

toetsen
Leerkrachtenbezetting

Nieuwsbrief 9 schooljaar 2016-2017

Pagina 3 van 5

Doelen groepen 4A Hester Caroline
Rekenen

Lengte meten in cm, getallenlijn, aftrekken tot 20, herkennen en
benoemen van vormen
Blok 3: eeuw-ieuw-woord
Start blok 3: ‘Klein’
Geen

Spelling
Taal
Toetsen
Andere info
Leerkrachtenbezetting

Doelen groepen 4B Rachel Simone
Taal
Toets en herhalen; groepsles
Spelling
-eeuw, -ieuw woorden; samenstellingen;
Rekenen
Rekenen met cm, rekenen met nieuwe vormen;
Toetsen
Taaltoets blok 2 op maandag 14 november 2016
Andere info
Geen bijzonderheden.
Leerkrachtenbezetting

Doelen groepen 5A Harry Stephanie
Taal

Spelling
Rekenen

Remediëren, herhalen en verrijken, na de toets. Gedichtenspel, ga verder
met woordenschat en taal verkennen.
Start nieuwe thema ‘Eskimo’: leren hoe ze woorden kunnen vertalen.
Ontdekken dat woorden en zinnen in een andere taal anders opgebouwd
kunnen zijn.
Woord met –eren, -enen, -elen. Au-plaat, hoofdletter, herhalingsles. Toets
blok 2.
Getallen tot 1000, tellen van gestructureerde hoeveelheden, aanvullen tot
1000, halveren van afstanden en tijd, positionele stelsel, ook met geld en
afstand.
Spelling, blok 2 (dictee en grammatica).

toetsen
Andere info
Leerkrachtenbezetting

Doelen groepen 5B Emma Joke (Rachel)
Taal

Spelling
Rekenen

Start nieuwe thema ‘Eskimo’: leren hoe ze woorden kunnen vertalen.
Ontdekken dat woorden en zinnen in een andere taal anders opgebouwd
kunnen zijn. Leren hoe ze iets moeten beschrijven. Leren op een
gestructureerde wijze een voorwerp te beschrijven.
Herhaling klankgroepenwoord en hoofdletter. Toets blok 2.
Getallen tot 1000, tellen van gestructureerde hoeveelheden, aanvullen tot
1000, halveren van afstanden en tijd, positionele stelsel, ook met geld en
afstand.
Spelling, blok 2 (dictee en grammatica).

toetsen
Andere info
Leerkrachtenbezetting

Maandag, dinsdag, woensdag: Nicole.
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Doelen groepen 6A Brigitte Marije (Josine Lio)
Taal

Afsluiting hoofdstuk Pronkstukken, herhalen en remediëren woordenschat
en taal verkennen.
Spelling
herhalen ou/au woorden, voorzetsels herkennen, verledentijd bij
klankveranderende woorden, langermaakwoorden met -heid en -teit
Rekenen
breuk als deel van een geheel, staaf- en lijngrafieken maken en lezen, De
helft in een tabel, splitsend delen, splitsend aftrekken onder elkaar
toetsen
woensdag: Spelling
Andere info
Leerkrachtenbezetting
donderdag: juf Hilde i.p.v. juf Marije (BC)

Doelen groepen 67B Merel
Taal

Spelling

Rekenen

toetsen

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.
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
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.
Dinsdag 15-11: Aardrijkskunde.
Donderdag 17-11: Dictee.

Doelen groepen 78A Yvonne
Taal

Groep 7: Toets, herhalen en remediëren.
Groep 8: Toets, herhalen en remediëren.
Spelling
Groep 7: Tegenwoordige tijd van de stam+t, persoonsvorm en onderwerp.
Groep 8: Verledentijd klankvaste werkwoorden, voltooide tijd klankvaste
werkwoorden.
Rekenen
Groep 7: Cijferend vermenigvuldigen, aftrekken en optellen, breuken en
kommagetallen.
Groep 8: Schaal, tijd, breuken, meten, procenten, inhoud, maten
omrekenen.
toetsen
Maandag 14-11: Taal.
Dinsdag 15-11: Topo.
Donderdag 17-11: Dictee.
Leerkrachtenbezetting

Doelen groepen 8B Annabel
Taal
Spelling

Presenteren, toets, herhalen en remediëren.
Verledentijd klankvaste werkwoorden, voltooide tijd klankvaste
werkwoorden.
Rekenen
Schaal, tijd, breuken, meten, procenten, inhoud, maten omrekenen.
toetsen
Woensdag: toets taal
Dinsdag: toets topografie
Donderdag: dictee
Leerkrachtenbezetting
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