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Vrijdag 18 november 2016

 Agenda komende schooljaar






Donderdag 1 december Sint op school
Maandag 5 december studiedag
Donderdag 15 december inloop ochtend 8.30 – 9.00 uur
22 december kerstviering lesdag van 8.15 tot 14.00 uur.
Vrijdag 23 december start kerstvakantie om 12.15 uur voor alle kinderen

 Op de koffie
Gisteren waren 7 ouders op de koffie. De overwegend positieve ervaringen van de
vernieuwde gesprekken zijn uitvoerig met elkaar gedeeld. Ook tips waarmee we
verbeteringen kunnen doorvoeren zijn doorgesproken.
Door deze bijeenkomst eerder inclusief agenda te melden en voor een andere dag
te kiezen hopen we bij een volgend inloopmoment een grotere groep ouders te
mogen ontvangen.

 Kerstviering 2016
Het is nog een beetje vroeg om over
Kerstmis te praten nu de Sint net in het land
is, maar we willen u vast het volgende
mededelen:






Op 22 december vieren wij op school
Kerstmis. Deze dag hebben we
kinderen een continue-rooster van 8.15
- 14.00 uur.
Dit jaar vieren we Kerstmis op een
andere manier. De viering zal
gedurende deze dag plaatsvinden. U hoeft deze avond dus niet 'vrij' te
houden.
Wilt u ervoor zorgen dat alleen de kleuters hun lampion-stokje bewaren? Die
hebben we nodig voor de kerstviering.
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 Ouderhulp lijsten
Na een aantal pogingen en testen om word of excell lijsten aan u te versturen om in
te vullen is besloten om de lijsten per klas via een digiDuif intekenlijst aan u toe te
zenden. Deze zullen in de loop van de komende week bij alle ouders voor alle klassen
toegestuurd worden met het verzoek aan u allen om deze zo snel mogelijk in te vullen.
Wij betreuren de vertraging in deze.

 Ouderbijdrage – Langedijker pas
Dit bericht is een herhaling. Aanmelden om hiervan gebruik te maken kan tot uiterlijk
1 december. 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 21 t/m 25 november

Week van 21 november

Thema: Sinterklaas
Groepen 1-2

Taal: versje
“Zwarte Piet heeft verdriet”
Rekenen: ruimtelijke begrippen
oefenen met pepernoten;
de pepernoot ligt achter de pot
Letter van de week: P
Schrijfdans:
de landschapswandeling

Doelen groepen 3 A Eelkje 3 B Sara Marloes
VLL
We beginnen met kern 4
We leren de structureerwoorden huis en weg
We leren de bijbehorende letters h en w
Zie ook
http://www.pausjohannesschool.nl/wp-content/uploads/2013/01/Kern-1nieuwsbrief.pdf
Rekenen
Wisselen met geld t/m 10 euro
Meten tot 10 met de kralen liniaal
Verkennen van meetkundige vormen
De klok een uur vroeger zetten
Tellen met even en oneven getallen
Schrijven
We leren de schrijfletters h en w
We herhalen de schrijfletters van de afgelopen kernen
toetsen
Leerkrachtenbezetting

Doelen groepen 4A Hester Caroline 4B Rachel Simone
Taal
Woordenschat; Taal verkennen: jonge dieren en verkleinwoorden; Dieren
beschrijven aan de hand van kenmerken; Luisteren naar beschrijving.
Spelling
Langermaakwoord en klankgroepenwoord; herkennen en schrijven van de
samenstelling;
Rekenen
Handig tellen in groepjes; Tellen met sprongen op de getallenlijn en
munten tellen tot 100; herhaald optellen bij het tellen van groepjes; optelen aftreksommen tot 20;
Toetsen
Andere info

Leerkrachtenbezetting
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Doelen groepen 5A Harry Stephanie
Taal
Start thema: Eskimo’s, het leren van woorden rondom het nieuwe thema,
ontdekken dat woorden en zinnen in een andere taal anders zijn
opgebouwd, leren hoe je iets moet beschrijven.
Spelling
Het klankgroepenwoord met een a, herkennen van een bijvoeglijk
naamwoord, leren schrijven van het klankgroepenwoord zonder
klankgroepenkaart.
Rekenen
Getallen maken met drie gegeven cijfers, gesproken getallen omzetten in
cijfergetallen, leren kennen van getallen tot 1000, diverse weegschalen
leren kennen, toepassen van gewichtsmaten.
toetsen
Donderdag toets natuur hoofdstuk 1
Andere info
Leerkrachtenbezetting
Woensdag juf Hilde
Doelen groepen 5B Emma Joke (Rachel)
Taal
Nog meer woorden rondom het thema: Eskimo’s, het herkennen van
gesloten vragen, een denkgesprek voeren, het herkennen van open
vragen.
Spelling
Het klankgroepenwoord met een a, herkennen van een bijvoeglijk
naamwoord, leren schrijven van het klankgroepenwoord zonder
klankgroepenkaart.
Rekenen
Getallen maken met drie gegeven cijfers, gesproken getallen omzetten in
cijfergetallen, leren kennen van getallen tot 1000, diverse weegschalen
leren kennen, toepassen van gewichtsmaten.
toetsen
Dinsdag toets geschiedenis Hoofdstuk 1
Andere info
Leerkrachtenbezetting

Doelen groepen 67B Merel
Taal
Groep 6: Nieuwe woorden rond het thema Zeebenen, hoe een lied in
elkaar zit, een denkgesprek voeren en woorden schrijven, die passen bij
een gevoel.
Groep 7: Nieuwe woorden rond het thema Licht, met licht communiceren,
een denkgesprek voeren en informatie ordenen met een schema.
Spelling
Groep 6: Herhalen en remediëren.
Groep 7: Herhalen en remediëren.
Rekenen
Groep 6: Aftrekken onder elkaar met splitsen, geldbedragen optellen,
schatten van totaalbedragen en berekenen van prijsverschillen.
Groep 7: Cijferend delen, d.m.v. herhaald aftrekken (staartdeling), delen in
context en oppervlakte berekenen met schaal.
toetsen
Dinsdag 22-11: Aardrijkskunde.
Andere info
Leerkrachtenbezetting
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Doelen groepen 78A Yvonne
Taal
Groep 7: woorden rond het thema licht, spreekwoorden en gezegden,
verslag schrijven van een proefje.
Groep 8: woorden rond het thema ruimte, leren vaktaal kennen, korte
informatieve tekst schrijven.
Spelling
Groep 7: Herhalen blok 2.
Groep 8: Herhalen blok 2.
Rekenen
Groep 7: Cijferend vermenigvuldigen, breuken, kommagetallen, cijferend
delen, oppervlakte en maten omrekenen.
Groep 8: oppervlakte en inhoud, duizendtallen afronden, kommagetallen
vermenigvuldigen, rekenen met schaal.
toetsen
Andere info
Leerkrachtenbezetting
Doelen groepen 8B Annabel
Taal
Woorden rond het thema ruimte, leren vaktaal kennen, korte informatieve
tekst schrijven.
Spelling
Herhalen blok 2.
Rekenen
Oppervlakte en inhoud, duizendtallen afronden, kommagetallen
vermenigvuldigen, rekenen met schaal.
toetsen
Andere info
Leerkrachtenbezetting
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