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Vrijdag 25 november 2016

 Agenda komende periode







Maandag 28 november werkgroep ouderbetrokkenheid
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

 Naar binnen zonder ouders
Gisteren was de eerste dag dat de kinderen uit de groepen 3 t/m 8 echt allemaal
zonder hun ouders de school in kwamen zoals we voor alle dagen hebben
afgesproken. Bij deze willen we deze afspraak nogmaals onder uw aandacht
brengen. Wilt u volgende week allen met een kus bij de buitendeur afscheid nemen
van uw kind(eren) en alleen als er echt in bijzonder situaties (verjaardagen, iets
bijzonders te melden) hiervan afwijken.

 MR nieuws / Continurooster vervolg
17 November jl is er een vergadering van de MR geweest. Wij willen u informeren over
het voor ons belangrijkste punt op dit moment, het continurooster. Eind vorig
schooljaar is de toezegging aan de ouders gedaan om de haalbaarheid van het
invoeren van een continurooster te onderzoeken. Hoe is het mogelijk om zonder
participatie van ouders en zonder een financiële bijdrage een continurooster in te
voeren waarbij de pauzetijden van de leerkrachten gewaarborgd blijven? Het team
heeft zelf twee opties uitgewerkt die aan die voorwaarden voldoen. Tijdens de
studiedag van 5 december 2016 gaat een van deze twee opties gekozen worden.
Het voorstel dat hieruit komt zal tijdens de MR vergadering in januari worden
voorgelegd ter instemming. Als MR sturen wij aan op een besluit dat voor april wordt
genomen en wordt gecommuniceerd naar ouders. Schroom niet om vragen te
stellen. Wilt u weten wat er verder besproken is in de vergadering? De volledige
notulen van de MR zijn te lezen op de website.
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 Intekenlijst ouderhulp
Het verspreiden van de intekenlijst voor de ouderhulp is eindelijk gelukt! U kunt zich
via digiduif inschrijven. U gaat dan naar formulieren -> basis -> en klikt het juiste
formulier aan.
Wij hopen zo een goed overzicht te kunnen krijgen van de ouderhulp in en rondom
de school. Alvast heel erg bedankt voor het invullen!

 Verslag werkgroep ouderbetrokkenheid
Datum/tijd:
Voorzitter:
Notulist:
Aanwezig:

Maandag 3 oktober 20:00-21:30
Willemijn, nieuw gekozen
Theresa
Frans, Theresa, Rose, Rosemary, Willemijn, Emma, Jacqueline,
Denise, Chantal, Wieneke, Esther, Marije, Marloes
Publiek: Ilse Quinty en Kim
Yvonne en Lea zijn niet meer in de groep ivm andere
werkzaamheden

Afwezig:

Onderwerp

Notulen

1.

Opening/vaststellen agenda

De punten worden puntsgewijs besproken.

2.

Notulen vorige vergadering

Goedgekeurd

3.

Formats gespreksarrangement

Uitwisselen van ervaringen van de Frisse start en KOM-gesprekken. Het
meeste was positief. Het heeft hier en daar nog wat verduidelijking nodig bij
leraren en ouders. Belangrijk om de data op tijd bekend te maken aan het
einde van het schooljaar.
Informatiekaart per klas is heel prettig. Er moet duidelijk zijn of broertjes en
zusjes in de klas welkom zijn.
KOM-gesprekken: Heel positief. We hebben het formulier besproken, daar
wordt door leerkrachten en ouders verschillend mee om gegaan. Er moet
nog terugkoppeling komen over de inhoud van de vragen.

4.

Poster OB

Denise en Rosemary hebben een mooie poster gemaakt van de
ouderbetrokkenheid
Foto’s voor het koppenbord zijn nog niet compleet. Deze mailen naar
fam.geel@kpnmail.nl Er is besloten dat een vrij gekozen foto prima is.

5.

Jaarplanning

Data van de vergaderingen zijn gemaakt:
-Maandag 28 november
-Dinsdag 31 januari
-Woensdag 29 maart
-Woensdag 14 juni

6.

Certificatie

Deze is besproken met CPS en er is besloten om voorlopig niet te kiezen om door te
gaan met het externe bureau in verband met extreem hoge kostenpost. Er wordt
nog over gesproken of we in de toekomst getoetst willen worden op de
ouderbetrokkenheidspunten. We werken wel door aan de punten vanuit het
ouderbetrokkenheidsboekje 3.0. voor het komende jaar.

Agendapunten
volgende
vergadering
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Volgende
vergaderingen

Maandag 28 november 2016 om 20.00 uur.

Rondvraag /
mededelingen /
Sluiting

-Het voorzitterschap is overgenomen door Willemijn, Lea heeft andere
werkzaamheden.
-Mailadressen van de teamleden zijn opengesteld voor ouders.
-De ouderbetrokkenheidsgroep heeft een eigen emailadres:
ouderbetrokkenheidpjs@atriumschool.nl
-Marije beheert de mailbox van de groep.
-De notulen worden om de beurt gemaakt en verstuurd
-De ouderparticipatie en hulpvragen worden opgepakt door juf Stephanie.
-Punt van aandacht voor het plaatsen van foto’s op Facebook blijft. Ouders
moeten het blijven melden bij leerkrachten indien er toch foto’s van hun kinderen
op Facebook staan wat niet de bedoeling is.

Vervolg
mededelingen

Acties/afspraken
Actiepunt

Naam

Afgerond voor:

1.

Feedback en opmerkingen over formats (inhoud KOM gesprekken)

Allen

Punten mailen
voor 28
november.

2.

Iedereen denkt na over hoe je invulling kan geven over de punten 3,4
en 8. Zie formulier van de Doelen (tien stappenplan)

3.
4.

Scholingswensen nieuwe gesprekken inventariseren. Evt
oefengesprekken organiseren
Opzet poster OB

5.

Foto aanleveren voor koppenbord aan Denise

Punten mailen
z.s.m.
Frans
Rosemary en
Denise
Iedereen

In ontwikkeling
Z.s.m.

 Goed doel / Actie Stichting Energy 4All
Al jaren zet ik me in voor de kinderen die geboren zijn met een
energiestofwisselingsziekte. Een ernstige ziekte waar (nog geen) medicijnen voor zijn.
Ik ben hierbij betrokken geraakt omdat een nichtje van mij met deze ziekte geboren
is. Ik zou heel graag willen dat deze ziekte behandeld kan worden zodat ook deze
kinderen een toekomst hebben en meer kwaliteit van leven. Dus doneer uw oude
telefoon. Hiermee kunnen wij met de stichting geld ophalen om een stap dichterbij te
komen bij een medicijn. De bus kunt u vinden bij de koffiekamer. Met vriendelijke
groet, Nicole Betjes

Informatie Stichting Energy4All
Elk jaar worden er in Nederland ongeveer 100-150 kinderen geboren met een
energiestofwisselingsziekte. De helft van deze kinderen overlijdt al voor het 10e
levensjaar en 70% haalt de volwassen leeftijd niet. De energie vloeit letterlijk uit
hun lichaam vandaan. Alle delen van het lichaam die veel energie nodig
hebben, gaan steeds slechter functioneren, zoals de spieren, hersenen,
spijsvertering, ogen, ademhaling. Op dit moment zijn stofwisselingsziektes
doodsoorzaak nummer één onder kinderen, daar moet verandering in komen
en onderzoek naar een medicijn is dus hard nodig. Het onderzoek naar een
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medicijn voor energiestofwisselingsziektes is in volle gang en de resultaten zijn
veel belovend. Met het inleveren van uw apparatuur waar de energie uit
vandaan is, kunt u kinderen met een energiestofwisselingsziektes weer energie
en een toekomst geven. Tevens draagt u bij aan het terug dringen van
onnodige belasting van het milieu door duurzaam te ondernemen.
Met vriendelijke groet,
Paula Heijne
Paula.heijne@energy4all.nl
Stichting Energy4All,
Postbus 1435
6501 BK Nijmegen
T: 024 – 3249272
M: 06 – 29290679
www.energy4all.nl
Volg Energy4All ook via Twitter: @doodmoegeboren
Volg Energy4All ook via Facebook: StichtingEnergy4All
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Groepsdoelen week van 28 november t/m 2 december

Week van 28 november

Thema: Sinterklaas
Groepen 1-2

Taal: taalspelletjes rondom
Sinterklaas; rijmen, raadsels,
zinnen nazeggen etc.
Rekenen: les rondom
Sinterklaas “Wat is er weg?”
Letter van de week: M
Schrijfdans:
de landschapswandeling

Doelen groepen 3 A Eelkje & 3 B Sara Marloes
VLL
We leren het structureerwoorden: bos en tak
We leren de bijbehorende letters: o en a
We herhalen de geleerde woorden en de bijbehorende letters.
Zie ook
http://www.pausjohannesschool.nl/wp-content/uploads/2013/01/Kern-4nieuwsbrief.pdf
Rekenen
We ronden blok 2 af
Schrijven

Aanleren van de schrijfletters: o en a
Aanleren van de woorden: bos, sok en tak
We herhalen de schrijfletters van de afgelopen kernen
We leren om leesletters om te zetten in schrijfletters
toetsen
Rekenen Toets blok 2
Leerkrachtenbezetting
Doelen groepen 4A Hester Caroline
Rekenen
Toets en herhalen blok 2
Spelling
Blok 3: eeuw-ieuw-woord
Taal
Iets beschrijven, woorden van de week, goed leren voorlezen
Toetsen
Rekenen blok 2
Andere info
Leerkrachtenbezetting
-
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Doelen groepen 4B Rachel Simone
Taal
Aan de hand van eigenschappen en argumenten een keuze maken;
mening geven en opschrijven; leren van de betekenis van de woorden
rondom het thema klein; hoe kom je achter de betekenis van een woord.
Spelling
Leren schrijven van voorvoegsel; Herkennen en schrijven van de
samenstelling.
Rekenen
Herhalen en verrijken van blok 2.
Toetsen
Maandag 28 november 2016 begrijpend lezen blok 1
Maandag 28 november 2016 rekenen blok 2
Woensdag 30 november 2016 dictee spelling blok 3

Andere info
Leerkrachtenbezetting

-

Doelen groepen 5A Harry Stephanie
Taal
Ze leren de betekenissen van nieuwe woorden rondom het thema Eskimo,
herkennen gesloten vragen, leren dat een gesloten vraag met een
werkwoord begint, leren een denkgesprek te voeren, herkennen open
vragen en leren hoe ze open vragen kunnen maken.
Spelling
Herhalen van de klankgroepenwoord van de a-lijst, leren schrijven van het
klankgroepenwoord zonder klankgroepenkaart, herkennen van het
bijvoeglijk naamwoord, leren schrijven van het dictee zonder
categoriekaart, herhalen van de categorieën.
Rekenen
Herhaling en toets blok 2.
toetsen
Rekenen blok 2
Andere info
Leerkrachtenbezetting
Doelen groepen 5B Emma Joke (Rachel)
Taal
Een denkgesprek voeren, het herkennen van open vragen, een antwoord
schrijven op een open vraag.
Spelling
Een woord met drie categorieën schrijven, herkennen van een bijvoeglijk
naamwoord, het klankgroepenwoord schrijven zonder de
klankgroepenkaart.
Rekenen
Herhalen en remediëren van blok 2.
toetsen
Andere info
Leerkrachtenbezetting
Doelen groepen 6A Brigitte Marije (Josine Lio)
Taal
Hoofdstuk 3 ‘Zeebenen’. Oefenen van woorden, het achterhalen van de
betekenis van woorden en de opbouw van een lied leren kennen en
maken. Ook leren we een denkgesprek te voeren.
Spelling
Bespreken van toets 2 en remediëren op de Chromebook. We starten met
H3: we leren het taxiwoord en het bijvoeglijk naamwoord als
aardrijkskundige naam (De Franse methode).
Rekenen
We maken de toets van H2 en remediëren deze week wat nog lastig is.
toetsen
Maandag: rekenen,
Vrijdag: geschiedenis
Andere info
Donderdag vieren wij Sinterklaas met surprises.
Leerkrachtenbezetting
-
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Doelen groepen 67B Merel
Taal
Groep 6: Couplet van een lied schrijven en elkaars tips/tops geven.
Groep 7: Informatief artikel schrijven en elkaars tips/tops geven.
Spelling
Groep 6: Taxiwoord en bijvoeglijk naamwoord.
Groep 7: Militairwoord en komma.
Rekenen
Groep 6: Herhalen en remediëren blok 2.
Groep 7: Herhalen en remediëren blok 2.
toetsen
Maandag 28-11: Verkeer.
Woensdag 30-11: Rekenen en begrijpend lezen.
Andere info
Woensdag 30-11 surprises mee, mogen op de kasten in het
computerlokaal gezet worden.
Leerkrachtenbezetting
Doelen groepen 78A Yvonne
Taal
Groep 7: verslag van een proefje schrijven, woordenschat rondom thema
licht.
Groep 8: korte informatieve tekst schrijven, woordenschat rondom thema
ruimte.
Spelling
Groep 7: categorie militairwoord, leren komma schrijven achter citaat.
Groep 8: categorieën t/m Latijns voorvoegsel, leren wat plaats van
bepaling is.
Rekenen
Groep 7: herhalen blok 2, toets blok 2, remediëren.
Groep 8: breuken, kommagetallen, geld. Herhalen blok 2, toets blok 2,
remediëren.
toetsen
Andere info
Leerkrachtenbezetting
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