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Agenda komende periode
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ma 12 maart ouderbetrokkenheid
Wo 14 maart stakingsdag
Wo 21 maart wandelen voor water groepen 7 & 8
Do 22 maart groep 8 en 7/8 krijgen een lunch aangeboden (Ik eet het beter)
Do 22 maart Poetslessen
Do 29 maart laatste dag inleveren bags2school
Do 29 maart Paasviering
Vr 30 Goede vrijdag vrije dag
Ma 2 april vrij i.v.m. en 2de Paasdag

HELD!-project Sacha en Simon op bezoek in de groepen 5A, 5B, 6A en 6B.
Is Simon nou echt grappig?
Kan Sacha echt geen spreekbeurt houden?
Vraag het aan uw kind. Wat vond hij/zij ervan?
Sacha en Simon zijn eigenlijk 2 acteurs van Artiance, centrum voor kunst, uit Alkmaar.
Ze werden gespeeld door Wessel Braaf en Roos van der Eng (oud-leerling van De Phoenix).
Afgelopen dinsdag speelden zij 4 keer een interactieve voorstelling in de klassen. Daarbij
legden zij het spel steeds even stil, om de gespeelde situaties te bespreken en om de kinderen
oplossingen te laten bedenken. Deze oplossingen speelden ze dan na. Eén kind kreeg dan
echt een rolletje. Omdat hij/zij een goede oplossing speelde, kreeg hij/zij een stoer heldenjasje
aan en na afloop natuurlijk applaus.
Sacha en Simon zijn onderdeel van het HELD!-project. Dit bestaat uit de voorstelling en een
leskist. In de leskist zitten materialen, die bij verschillende lessen horen. Hierbij gaat het vooral
om doen/ervaren/bewust worden op een leuke, speelse manier.
Het project is gebaseerd op het leven van Iwan uit het boek “Pudding Tarzan” van Ole Lund
Kirkegaard. De volgende onderwerpen komen aan bod:
- De kinderen laten ervaren wat zij zelf kunnen doen bij pestgedrag.
- Wat is het verschil tussen pesten en een grapje?
- Helden, vriendjes, vriendinnetjes
- Gedachtes horen (geweten)
Tot Pasen blijft de leskist op school en kunt u af en toe verhalen van de kinderen horen.

Auto’s en veiligheid
Regelmatig vragen wij via de nieuwsbrief uw aandacht voor de verkeersveiligheid in de directe
omgeving van de school. Regelmatig zien we dat auto’s dubbel geparkeerd staan om zo dicht
mogelijk bij de voordeur van de school te staan. Daarna wordt de auto op die plaats gekeerd.
We willen u vragen dat te voorkomen. Net voor de deur van de school is het drukste punt en
is het risico voor het creëren onveilige situaties te het grootst.

Paus got talent
Door de leerlingenraad wordt The Paus got talent georganiseerd. Tijdens de finales zullen leden
van de leerlingeraad presenteren, jureren en organiseren. Vorige week is bekend gemaakt dat
The Paus got talent op 16 maart is. De voorrondes zijn in de klas. 1 optreden per klas. De finale
is op 16 maart in de MeesterCeeszaal. Het is in 2 groepen van 1 ™ 4 en 5 ™ 8. De kinderen die
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naar de finale gaan worden bekend gemaakt op 9 maart. Uiteindelijk zal in de ronde
van groep 5 t/m8 de grote wisselbeker uitgereikt worden.
Ouders van optredende kinderen zijn welkom om te komen kijken (groep 1t/m 4 vanaf 10.30u
en groep 5t/m 8 vanaf 12.45u) Groetjes van de leerlingenraad

Kledinginzamelingsactie – goede doel
Net als in voorgaande jaren heeft uw kind vorige week een plastic tas mee naar huis toe
gekregen waarin u textiel kunt stoppen en deze kunt inleveren op school.
80% van wat ingeleverd wordt hergebruikt, de overige 20% wordt in de
recyclingindustrie verwerkt tot bedden, sokken, dekens en
schoonmaaktextiel. Per gewogen kg ontvangen wij 30 cent welke we
zullen doneren aan de stichting Energy 4ALL. U kunt de kleding inleveren tot donderdag 29
maart. U kunt meer lezen over Bag2school via http://bag2school.nl

Wat kunt u wel inleveren
Goede kwaliteit tweedehands kleding
Lakens
Dekens
Gordijnen
Knuffelbeesten
Schoenen (per paar)
Riemen/ceintuurs
Handtassen

Wat kunt u niet inleveren
Vuile of natte kleding
Gescheurde of beschadigde kleding
Enkele schoenen
Afgeknipt materiaal
Matten
Tapijten (ook geen vliegende)
Kussens
Dekbedden
Snuisterijen
Bedrijfskleding
Industriële gordijnen / industrieel beddengoed

De Poetsbus is onderweg naar de Paus Johannes!
De Poetsbus parkeerde in maart 2015 voor het eerst haar omgebouwde
Amerikaanse schoolbus voor de deuren van de Paus Johannes. 71% van de
deelgenomen leerlingen kon onze zorg extra gebruiken, denk hierbij aan
kinderen met ontstoken tandvlees, gaatjes en beugels. Deze groep heeft in
september 2015 opnieuw de Poetsbus bezocht met een positief effect; 70% van
de kinderen uit groep 5-6 poetste beter ten opzichte van ons eerste bezoek, deze
klas won de Poetsbus wisselbeker!
Op maandag 9 april is het tijd voor ons volgend bezoek. Hierbij nodigen we alle kinderen uit
die zich tijdens het eerste bezoek hebben opgegeven en nog staan ingeschreven. Indien u uw
kind wilt afmelden voor dit project kunt u een e-mail sturen naar: info@poetsbus.nl of het
formulier retourneren dat uw kind meekrijgt naar huis.
Ook nieuwe kinderen krijgen de mogelijkheid om zich op te geven. Op donderdag 22 maart
organiseert de Poetsbus klassikale poetslessen, nieuwe leerlingen ontvangen dan een
introductiebrief plus aanmeldingsformulier.
Jeugdtandverzorging Poetsbus richt zich op het voorkomen van gaatjes onder de NoordHollandse jeugd. Dit is hard nodig, want meer dan de helft van het kindergebit heeft gaatjes!
De Poetsbus is geen vervanging voor de tandarts maar een toevoeging aan preventie. In de
Poetsbus leren de kinderen hoe ze hun tanden beter kunnen poetsen. De
voorlichting is individueel afgestemd op de aandachtsgebieden, uw kind
wordt persoonlijk begeleid.
Een bezoek aan de Poetsbus, evenals de halfjaarlijkse controles bij de
tandarts, worden beiden 100% vergoed vanuit de basisverzekering. Voor
meer informatie en een introductiefilm van ons project en werkwijze zie:
www.poetsbus.nl
Tot donderdag 22 maart! Met vriendelijke groet, Het Poetsbus team

Nieuwsbrief PJS no. 24 vrijdag 09-03 - 2018

Pagina 2 van 5

Nieuwe methode aanvankelijk lezen voor groep 3
Volgend schooljaar zullen de groepen 3 starten met een nieuwe aanvankelijk leesmethode.
De werkgroep aanvankelijk lezen is sinds de start van het schooljaar aan het onderzoeken
welke nieuwe methodes er zijn en waar onze voorkeur naar uit gaat (dmv lezingen, webinars,
ervaringen van collega scholen, zichtzendingen etc.).
We zullen een keuze gaan maken uit de methode Lijn 3 en de Veilig Leren Lezen KIM- versie.
Om een zo goed mogelijk beeld te krijgen van beide methodes, hebben wij ervoor gekozen
om van beide methodes een thema/kern uit te proberen.
We hebben de doelen van de betreffende nieuwe thema’s en van onze oude methode naast
elkaar gelegd, zodat er geen leerdoelen worden overgeslagen of vergeten. Ook zullen we de
toetsen van onze oude leesmethode aanhouden.
Afgelopen week is de eerste testweek geweest. De kinderen zijn tot nu toe erg enthousiast!

weekprogramma maandag 12 t/m 16 maart
Doelen groepen 1-2
Taal
Letter van de week = t
Fonemisch bewustzijn: Kinderen kunnen klanken samenvoegen tot een woord
Rekenen
Werken met pictogrammen naar taalhandelingen
Voorbereidend
Schrijfdans: de robot op papier
schrijven
Schrijven in de basisschool: Kinderen kunnen in een vloeiende beweging een
straal van links naar rechts maken.
Andere info
Woensdag 14 maart staking
Leerkrachtenbezetting
Maandag 12 maart werkt juf Hilde voor juf Aranka (compensatie) en juf
Nicole voor juf Yvonne Komen
Doelen groepen 3 B Eelkje
3ASara en Marloes
Lijn 3
We leren het lezen van woorden zoals: haai, kooi, en boei
We leren het lezen van woorden met eer,oor en eur, zoals beer, boor en deur.
We kunnen woorden lezen met meerdere medeklinkers achter elkaar, zoals
grond, kracht, groei en kleur.
We leren woorden schrijven met nk, zoals bank en slank.
Rekenen
Verbanden tussen plus en min sommen ontdekken.
Plus en min sommen maken vanuit context.
Handig tellen d.m.v. turven.
Schrijven
We leren om de schrijfletters aan elkaar te verbinden.
Bijzonderheden
Woensdag 14 maart staking
Leerkrachtenbezetting
3B: vrijdag is juf Hilde in de groep i.p.v. juf Eelkje
Doelen groepen 4A Rachel&Yvonne
4B Eelkje
Taal
Leren om achter de oorzaak van iets komen door het stellen van een waardoorvraag.
Leren om een oorzaak te beschrijven door middel van een doordat-antwoord.
Leren een plek te beschrijven.
De betekenis leren van nog meer woorden rond het thema slapen.
Leren hoe je achter de betekenis van een woord kunt komen.
Spelling
Leren schrijven van het klankgroepenwoord met een lange klank aan het eind.
Herkennen van het lidwoord en het zelfstandig naamwoord.
Rekenen
Betalen, teruggeven en inwisselen
Tafel van 3
Tegelpatronen maken met tevoren vastgestelde gegevens.
toetsen
Spelling blok 6
Andere info
Maandag voorstelling Comboy Movie.
Woensdag 14 maart staking
Leerkrachtenbezetting
4B: vrijdag is juf Hilde in de groep i.p.v. juf Eelkje
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Doelen groepen 5
Taal
De kinderen presenteren hun antwoord, terwijl ze: duidelijk spreken, hun
lichaamstaal gebruiken, enthousiast vertellen.
Spelling
De kinderen leren woorden met vier categorieën.
De kinderen leren de uitbreiding van het luchtwoord van het versje schrijven.
De kinderen leren het hulpwerkwoord en het voltooid deelwoord herkennen.
Rekenen
De kinderen kunnen splitsend rekenen. 66: 6= (60:6 + 6:6)
De kinderen kunnen een deling herkennen
De kinderen kunnen afstanden op een spoorkaart lezen.
De kinderen kunnen kolomsgewijs optellen.
toetsen
Groep 5a: toets Aardrijkskunde donderdag 15 maart
Andere info
Woensdag 14 maart staking
Leerkrachtenbezetting

Doelen groepen 6 A Hester en Geppie
Taal
We starten een nieuw thema.
Spelling
Leren schrijven van een routewoord. Ik hoor een oe maar schrijf een ou.
Rekenen
Wegen met gewichten. Werken met seconden bij het klokkijken.
Toetsen
Donderdag presentaties Thema Het weer en de ruimte.
Vrijdag-Toets Thema: Het weer en de ruimte
Andere info
Woensdag 14 maart staking paus got talent. Bob gaat onze groep
vertegenwoordigen op zijn drumstel.
In de groep is de afspraak dat de kinderen geen speelgoed mee naar
school nemen. Wilt u daar thuis ook op letten. Dus geen potjes met
glibber en andere voorwerpen . Alvast een prettig weekend.
Leerkrachtenbezetting
Maandag en dinsdag meester Jos voor juf Hester .

Doelen groepen 6B Brigitte - Anna
Taal
We starten volgende week met een nieuw thema.
Spelling
Start blok 6. De kinderen leren het kilowoord schrijven met ~ieel en ~iaal. De
kinderen leren de komma schrijven
Rekenen
De kinderen leren kosten berekenen met behulp van breuken. De kinderen leren
breuken als deel van een hoeveelheid te zien. De kinderen maken kennis met de
notatie van een breuk als kommagetal.
Toetsen
Donderdag 15 maart: Presentaties in groepjes over thema: Het weer & De ruimte
Vrijdag 16 maart Toets thema natuur: het weer & de ruimte
Andere info
Woensdag 14 maart staking
Leerkrachtenbezetting
Doelen groepen 7A Merel
Taal
Thema: helden
Nieuwe woorden rondom het thema leren, trappen van vergelijken gebruiken,
standpunt verwoorden en ondersteunen met argumenten en een beschrijving
maken van een heldhaftig persoon.
Spelling
Tussen-e en persoonlijk voornaamwoord.
Rekenen
Ongelijknamige breuken optellen en aftrekken en rekenen met
temperatuurgrafieken.
Toetsen
Maandag 12-3: Natuur 3
Andere info
Woensdag 14 maart staking
Leerkrachtenbezetting
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Doelen groep 7b: Caroline Marije
Taal
Start nieuw thema: Helden. Woordenschat, trappen van vergelijking(regelmatig en
onregelmatig)
Spelling
Lereen schrijven van de tussen –e, herkennen persoonlijkvoornaamwoord, dictee
zonder categoriekaart
Rekenen
Verkort delen, delen met context, inhoud LxHxB, kubieke decimeter =Liter
Andere info
Woensdag 14 maart staking
Donderdag: gastles Lopen voor water
Vrijdag: Paus got Talent
Leerkrachtenbezetting
Doelen groep 8b: Caroline Marije
Taal
Start nieuw thema: Portret. Woordenschat, communiceren zonder gesproken taal,
beschrijving van een persoon maken lettend op specifieke kenmerken.
Spelling
Herhalen tremawoord, onbeklemtoond meervoud, woordsoorten, leestekens en
zinsdelen.
Rekenen
Romeinse cijfers, staafgrafieken aflezen, cijferend vermenigvuldigen, plaatsing van
komma’s in getallen, bewerkingen met breuken
Andere info
Woensdag 14 maart staking Donderdag: gastles Lopen voor water
Vrijdag: Paus got Talent
Leerkrachtenbezetting
Doelen groep 8 A Annabel
Taal
Woordenschat rond het thema portret, lichaamstaal gebruiken, persoon
beschrijven.
Spelling
Tremawoord, onbeklemtoond meervoud, werkwoordelijk gezegde en Latijns
voorvoegsel.
Rekenen
Delen kommagetallen, Romeinse cijfers, staafgrafieken aflezen en cijferend
vermenigvuldigen.
Maandag: Natuur toets hoofdstuk 3.
toetsen
Andere info
Woensdag 14 maart staking
Leerkrachtenbezetting
Donderdag en vrijdag – Ron
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