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SAMEN VOORUIT >>>

Agenda komende periode
•
•
•
•
•
•
•
•

Wo 21 maart PJS stemlocatie
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 Poetsbus
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

Stemlocatie
Woensdag aanstaande is onze school een van de stemlocaties in Sint Pancras. Hierdoor zal
de deur aan de Sperwer al heel vroeg open staan. Kinderen kunnen op de gewone tijd op
een rustige wijze naar hun klas gaan. Leuk dat zij eens kunnen zien hoe een stemlocatie eruit
ziet.

Wandelen voor water
Dit jaar nemen onze leerlingen van groep 7&8 op initiatief van de Rotary deel aan wandelen
voor water. Wij zijn benieuwd naar de opbrengst die ze met elkaar gegenereerd hebben.
Hieronder leest u meer over deze bijzondere actie.
Wandelen voor Water is een bijzondere scholierenactie! Tijdens de gastlessen leerden de
kinderen over de wereldwijde waterproblematiek en met de sportieve wandeltocht kunnen
de kinderen hier zélf iets betekenen voor hun leeftijdsgenoten in Afrika.
Elk jaar organiseert Simavi de landelijke scholierenactie ‘Wandelen voor Water’. Met deze
sportieve actie lopen duizenden leerlingen 6 kilometer, met 6 liter water op hun rug om zo geld
op te halen voor hun leeftijdsgenootjes in Afrika. Gisteren kregen de kinderen een gastles om
meer te leren over de wereldwijde waterproblematiek en de betekenis hiervan voor kinderen
in Afrika. De leerlingen halen door sponsoren geld op voor de waterprojecten van Simavi in
Kenia, Oeganda en Tanzania.
Waarom deze scholierenactie?
Voor ons is het heel normaal; veilig drinkwater uit de kraan, toiletten op school en in huis en
goede dagelijkse hygiëne. Helaas is dit niet overal zo vanzelfsprekend; nog steeds hebben
wereldwijd 2,4 miljard mensen geen toegang tot
een schoon toilet en hebben 1,8 miljard mensen
geen toegang tot veilig, schoon water. Dit geldt
ook voor veel kinderen en hun families in Kenia,
Oeganda en Tanzania. Zij moeten vaak uren
lopen om water te halen. Hierdoor kunnen ze
minder vaak naar school en missen ze belangrijke
lessen. En dat niet alleen! Wereldwijd sterven er
nog elke dag 2.000 kinderen als gevolg van
vervuild water en het gebrek aan een toilet.
De 13 jarige Brington uit Oeganda deelt zijn kennis
over schoon drinkwater nu met zoveel mogelijk
kinderen. Zie ook: https://simavi.nl/partners-en-bedrijven/scholen/wandelen-voor-water
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De Poetsbus is onderweg naar de Paus Johannes! Bezoek 22 maart
De groepen 3 t/m 8 krijgen een klassikale les en nemen een ‘kijkje in de Poetsbus’; alle
leerlingen mogen een kijkje nemen en er wordt uitgelegd wat de kinderen over drie weken in
de Poetsbus kunnen verwachten indien hun ouders hiervoor toestemming hebben gegeven.
De groepen 1 en 2 krijgen een korte introductie over tandenpoetsen en ontvangen een lesbox.
De daadwerkelijke Poetsbus bezoeken vinden plaats op:
Maandag 9 en dinsdag 10 april
Groep 1-2 (Ontvangen lesbox)
1-2 A
1-2 B
1-2 C

09.00 – 09.20
09.20 – 09.40
09.40 – 10.00

Jessica
Jessica
Jessica

Groep 3 t/m 5
Groep:
Tijdstip:
3A
09.10 – 09.40
3-4
09.40 – 10.10
4A
10.15 – 10.45
5A
09.10 – 09.40
5B
09.40 – 10.10

Poetsbus teamlid:
Sarina
Sarina
Sarina
Amanda
Amanda

Groep 6 t/m 8
Groep:
Tijdstip:
6A
10.15 – 10.45
6B
10.00 – 10.30
7A
09.00 – 09.30
7-8
09.30 – 10.00
8A
10.00 – 10.30

Poetsbus teamlid:
Amanda
Jessica
Judith
Judith
Judith

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
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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
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weekprogramma maandag 19 t/m 23 maart
Doelen groepen 1-2
Taal

Rekenen
Voorbereidend
schrijven

Letter van de week: ei
Een versje over de zon
Klanken samenvoegen tot een woord
Leren sorteren: dieren van de boerderij
Schrijfdans: ronden en achten op muziek
Schrijven in de basisschool: het stimuleren van de schrijfvoorwaarden door
ritmische bewegingen te maken waarbij de lichaamsas gekruist wordt

Andere info

De kinderen mogen deze week boerderijknuffels meenemen/
We versieren een Palmpasenstok
Leerkrachtenbezetting
Do. 22/3 werkt juf Hilde voor juf Ina (BC-dag) en vr. 23/3 werkt juf Hilde voor
juf Mirja (compensatie)

Doelen groepen 3 A Eelkje & 3 B Sara Marloes
Lijn 3
-we kunnen woorden lezen zoals grond, kracht, groei en kleur, ook in een
zin.
-we kunnen verkleinwoorden lezen zoals haaitje en beertje, ook in een
zin.
- we kunnen alle woorden lezen die we in dit thema geleerd hebben
Rekenen
- patronen afmaken
- een som maken van twee dobbelstenen
- herhalingen van heel blok 4
Schrijven
-We leren om de schrijfletters aan elkaar te verbinden.
Toetsen
-Rekenen toets blok 4
Bijzonderheden -De blauwe mapjes mogen weer ingeleverd worden!
Leerkrachtenbezetting
Doelen groepen 4a Rachel
4b Eelkje
Taal
Leren wat een uitdrukking is, kennis maken met uitdrukkingen over slapen, een
denkgesprek voeren, een smoes herkennen, een smoes bedenken en opschrijven,
Spelling
Herhalen en remediëren na de toets
Rekenen
Plus- en minsommen op de getallenlijn, meten en schatten, meten met
centimeters, pijlsommen
toetsen
Andere info
Leerkrachtenbezetting
Doelen groepen 5
Taal
Toets blok 4 (beiden groepen 5)
Herhaling
Extra oefenen met woordenschatwoorden
Spelling
Herhaling
Leren schrijven van het politiewoord
Herkennen van het hulpwerkwoord
Herkennen van voltooid deelwoord
Rekenen
Optellen tot 1000
Herhaling van splitsend delen
Herhaling van optellen in tabelvorm
Herhaling van omtrek meten
Toets blok 5 (groep 5a)
toetsen
Taal blok 4 (beiden groepen 5)
Rekenen blok 5 (groep 5a)
Andere info
Leerkrachtenbezetting
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Doelen groepen 6A Hester en Geppie
Taal
De kinderen geven de komende weken een spreekbeurt over een door hen
gekozen onderwerp.
Spelling
De kinderen leren het routewoord schrijven. De kinderen leren hoe en wanneer
ze een komma moeten gebruiken/schrijven.
Rekenen
De kinderen leren om gewichten samen te stellen en op te tellen. De kinderen
leren klokkijken in uren, minuten en seconden. De kinderen leren om tijdsduur te
berekenen in seconden.
-Geen toetsen, wel spreekbeurten
Toetsen
Andere info
Maandag 19 maart starten we met het thema Burgers en Stoommachines. De
kinderen mogen materiaal meenemen wat hierbij aansluit. Ook vinden we het
leuk om tijdens een thema een gastspreker op bezoek te krijgen. Als u iemand
kent die iets over ons thema wil komen vertellen, laat het ons weten.
Hester gaat weer werken. Mailadres Geppie: g.noordermeer@atriumscholen.nl
Leerkrachtenbezetting

Doelen groepen 6B Brigitte - Anna
Taal
De kinderen geven de komende weken een spreekbeurt over een door hen
gekozen onderwerp.
Spelling
De kinderen leren het routewoord schrijven. De kinderen leren hoe en wanneer
ze een komma moeten gebruiken/schrijven.
Rekenen
De kinderen leren om gewichten samen te stellen en op te tellen. De kinderen
leren klokkijken in uren, minuten en seconden. De kinderen leren om tijdsduur te
berekenen in seconden.
Toetsen
Andere info
Maandag 19 maart starten we met het thema Burgers en Stoommachines. De
kinderen mogen materiaal meenemen wat hierbij aansluit. Ook vinden we het
leuk om tijdens een thema een gastspreker op bezoek te krijgen. Als u iemand
kent die iets over ons thema wil komen vertellen, laat het ons weten.
Leerkrachtenbezetting

Doelen groepen 7A Merel
Taal
Thema: helden
Standpunt verwoorden en ondersteunen met argumenten en een beschrijving
maken van een heldhaftig persoon.
Spelling
Voltooide tijd van klankvast werkwoord met x en persoonlijk voornaamwoord.
Rekenen
Cijferend vermenigvuldigen, inhoud berekenen: lxbxh en 1 dm3=1 liter.
Toetsen
Donderdag 22-3: Spelling 6
Andere info
Woensdag 21-3: Wandelen voor water; rugtas en 6 liter water mee.
Leerkrachtenbezetting
Vrijdag 23-3: juf Marloes
Doelen groep 7b: Caroline Marije
Taal
Informatie verzamelen voor het bepalen van een standpunt, personen beschrijven,
woordenschat, functie van een ode kennen en een de opbouw van een ode
kennen.
Spelling
Verleden en voltooide tijd van werkwoorden met een x, persoonlijk
voornaamwoorden.
Rekenen
Inhoudsmaten, breuken en kommagetallen, oppervlakte berekenen,
cirkeldiagrammen lezen en maken.
toetsen
Donderdag: Dictee
Andere info
Woensdag: Lopen voor water
Donderdag: Ik eet het beter (we krijgen een lunch aangeboden)
Leerkrachtenbezetting
-

Nieuwsbrief PJS no. 25 vrijdag 16-03 - 2018

Pagina 4 van 5

Doelen groep 8b: Caroline Marije
Taal
Doorvragen om nieuw informatie te verkrijgen, een profiel van jezelf maken,
woordenschat, interviewen met een doel, doorvragen na een gegeven antwoord.
Spelling
Herhalen van lastige werkwoorden( heb ervaren), verledentijd van klankvaste
werkwoorden( plantten, verbrandden) woordsoorten en leestekens,
Rekenen
Romeinse cijfers, staafgrafieken aflezen, cijferend vermenigvuldigen, plaatsing van
komma’s in getallen, rekenen met A maten (papier), procenten.
toetsen
Donderdag: Dictee
Andere info
Woensdag: Lopen voor water
Donderdag: Ik eet het beter (we krijgen een lunch aangeboden)
Leerkrachtenbezetting
Doelen groepen
Taal
Profiel van jezelf maken, woordenschat rond het thema portret, leren nadenken
over het doel van een interview, denkgesprek voeren.
Spelling
Herhaling lastige werkwoorden, verleden tijd van klankvaste werkwoorden,
voegwoorden.
Rekenen
Handig rekenen, Romeinse cijfers, rekendriehoeken, rekenen met procenten.
Donderdag: Dictee blok 6.
toetsen
Andere info
Woensdag: Wandelen voor water.
Donderdag: Klassenlunch.
Leerkrachtenbezetting
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