Nieuwsbrief no. 26 23 -03 - 2018
SAMEN VOORUIT >>>

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

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
Ma 9 en Di 10 april bezoek poetsbus
Do 12 april koffie inloop. Let op deze datum is aangepast i.v.m. afwezigheid Frans op 19-4
Vr 13 april herdenking Zwarte zondag Sint Pancras voor groepen 7&8
Di 17 t/m do 19 april centrale eindtoets groep 8
Vr 20 april Schoolreis voor groepen 1 t/m 7
Ma 23 t/m 26 april inloopweek (Tijdens inloopweek kunt u ook uw kind inschrijven voor de
avondvierdaagse)
Vr 27 april t/m zondag 13 mei (meivakantie)
Ma 14 t/m wo 16 mei kamp groep 8 (uitslapen op donderdagochtend 17 mei)
Wo 23 mei opening expositie WEI-Kleien

Schoolreis – Koningsdag
Tot vorig jaar waren onze schoolreizen altijd gepland in de derde week van het
schooljaar. Dat is dit jaar niet het geval. De schoolreizen staan gepland op vrijdag
20 april (de dag waarop landelijk de koningsspelen georganiseerd worden).
Bovenstaand bericht stond in nieuwsbrief no. 1 van dit schooljaar. Nu de datum dichterbij komt
blijken diverse ouders vragen te hebben waarom dit zo is. Bij het vaststellen van de
jaarkalender is gekozen om de schoolreis later in het jaar te plannen. Reden hiervoor was dat
de commissie die dit op zich neemt hun acties binnen een schooljaar kunnen uitvoeren en niet
verspreid over twee jaren aan het werk hoeven (dat laatste gold bij schoolreis in derde week
september). Bovendien is het eenvoudiger om de ouders die de bijdrage niet betaald hebben
hierop aan te spreken als de grootste kostenpost van het jaar (de schoolreis) nog niet is
geweest.
Bij het later plannen van de schoolreis was het zoeken van een datum lastig tot één van de
collega's het idee opperde om de koningsdag en schoolreis te combineren. Hoe gaaf vier je
dan de Koningsdag? Bovendien zullen niet veel scholen deze dag op schoolreis gaan
waardoor de parken heel rustig zijn.
Deze dag wordt net als andere dagen geëvalueerd voordat we het jaarplan van 18-19 met
elkaar zullen maken en vaststellen. We zijn ervan overtuigd dat de kinderen een geweldige
dag gaan hebben en hopen uiteraard dat het weer een beetje wil meewerken.

Schema’s Handbal
We krijgen veel vragen van ouders hoe het speelschema voor het handbaltoernooi is. Wij zijn,
net als bij andere toernooien, afhankelijk van de informatie die wij van de organisatie
ontvangen. Pas als zij aanleveren kunnen wij doorsturen. Tot vandaag zijn de spelschema’s
nog niet met ons gecommuniceerd. We moeten u helaas nog even om geduld vragen.

Kledinginzamelingsactie – goede doel
Vele zakken gebruikte kleding zijn inmiddels verzameld. U kunt tot en met donderdag
29 maart kleding inleveren voor bags to School.
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De PJS luidt de lente in met WEI-Kleien
In de week na Pasen vanaf 3 april luiden we met
de gehele school de lente in.
We gaan met alle kinderen een koe kleien bij
boerin Frida Stoop aan de Veertweg 16 in een
echte stal met echte koeien.
We hebben hiervoor een kunstenaar van
Artiance gevraagd om ons te assisteren.
De weken daarna gaan we ook rondom “De
koe” lessen geven.
Hoe gaaf is het om heel goed je onderwerp te
kunnen bekijken terwijl je deze met klei aan het
maken bent! Wij schatten in dat dit een
onvergetelijke ervaring gaat zijn voor de
kinderen. Deze week ontvangt u van uw leerkracht een digiduif met een oproep om te rijden.
De boerin raadde aan om deze dag oude, warme kleding en schoenen aan te trekken.
Als rij-ouder bent u van harte welkom om de activiteit bij te wonen. Nog niet schoolgaande
broertjes of zusjes kunnen in verband met de veiligheid niet aanwezig zijn in de stal. Ieder kind
maakt zijn / haar eigen unieke koe en zal deze zonder hulp van ouders of leerkrachten gaan
maken.
Alle koeien van klei gaan mee naar het atelier van de kunstenaar om te drogen en af te
bakken. In de week van 14 mei komen alle koeien weer op school en worden klaar gemaakt
voor een expositie die op woensdagochtend 23 mei geopend wordt voor publiek van 8.30 tot
9.15 uur. U bent dan van harte welkom.

Pasen
Volgende week donderdag hoeven de kinderen i.v.m. de
Paasviering alleen de lunchdoos die ze voor een klasgenoot
gemaakt hebben mee te nemen naar school en geen tussendoortje
en drinken.

MR bijeenkomst
Op 20 maart 2018 is de MR weer bijeen geweest. In deze
vergadering heeft de MR besproken:
- Invullingen vanuit ouders en leerkrachten in de GMR.
- De financiële realisatie 2017 en de begroting van 2018 zijn besproken.
- Het voorstel van de vakantieregeling is besproken en de MR is hiermee akkoord gegaan.
- De onderwijsopbrengsten zijn gedeeld en besproken.
- De bovenstaande onderwerpen zijn in deze vergadering uitvoerig besproken en de stand
van zaken kunt u nalezen in de notulen. Deze is te vinden op de website:
http://pausjohannesschool.nl/

Inschrijving avondvierdaagse
De avondvierdaagse zal dit jaar zijn op 5, 6, 7 en 8 juni.
Zoals gebruikelijk kun je je inschrijven voor het wandeldiploma (1 avond, voor de allerkleinsten)
de 5, de10 en de 15 km. De inschrijving zal dit jaar anders zijn dan u van ons gewend bent.
Deze zal op school zijn in de week voor de meivakantie en valt samen met de inloopweek.
U en/of uw kind kunt zich dus van maandag 23 april t/m donderdag 26 april van 8:30 uur tot
9:00 uur op school inschrijven en betalen, wij zitten in de computerruimte voor u klaar.
Heeft u een vraag? mail deze dan naar: ouderverenigingpjs@gmail.com
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weekprogramma maandag 26 t/m donderdag 29 maart
Doelen groepen 1-2
Taal

Rekenen
Voorbereidend
schrijven

Letter van de week: ei
Het voorbereiden van de Paasviering:
Paasverhaal, liedjes oefenen en wensen bedenken voor op een bloemblad
Tellen van eieren
Schrijfdans: ronden en achten op het bord

Andere info

Do. 29/3 Paasviering en lunch met de voor elkaar gemaakte lunchdozen
Vr. 30/3 Goede vrijdag: vrij
Leerkrachtenbezetting
Doelen groepen 3 B Eelkje
3ASara en Marloes
Lijn 3
We ronden het thema ‘de schat’ van lijn 3 af.
We nemen de lentesignalering af.
Rekenen
Meten: wat is langer, korter of even lang
Getallen tot en met 50 in de juiste volgorde zetten.
Tientallen splitsen.
Schrijven
We leren om de schrijfletters aan elkaar te verbinden.
toetsen
Lentesignalering(Veilig Leren Lezen) de blauwe mapjes mogen worden
ingeleverd
Leerkrachtenbezetting
3B: donderdag is juf Hilde in de groep i.p.v. juf Eelkje
Doelen groepen 4A Rachel&Yvonne
4B Eelkje
Taal
We maken het Maf boekje verder af.
We lezen elkaars Maf boekje.
Spelling
Leren schrijven van een woord met drie categorieën.
Herkennen van het enkelvoud en meervoud van het zelfstandig naamwoord.
Rekenen
We ronden blok 4 af.
toetsen
Rekenen blok 4 en Taal thema slapen.
Andere info
Leerkrachtenbezetting
4B: donderdag is juf Hilde in de groep i.p.v. juf Eelkje
Doelen groepen 5
Taal
Herhaling blok 4
Paasopdrachtenboekje
Spelling
Herhaling blok 6: alle categorieën tot nu toe.
Rekenen
Schatten van lengte
Omrekenen van maten
Meten in meters, centimeters en millimeters
Ontwikkelen van een eigen manier om een aantal getallen op te tellen als
voorbereiding op cijferend optellen.
Andere info
Groep 5B: dinsdag 27 maart -> geschiedenistoets 'Grieken en Romeinen'
Groep 5B: rekentoets blok 4
Leerkrachtenbezetting
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Doelen groepen 6 A Hester en Geppie
Taal
De kinderen houden hun spreekbeurten. Het thema van de zaakvakken is Burgers en
Stoommachines. Daar komen ook veel nieuwe woorden in voor die de woordenschat
vergroten.
Spelling
Tegenwoordige tijd, stam+t komma Toets blok 6
Rekenen
Kaartlezen, standpunt bepalen en rekenen met schaal.
Rekenwoorden: Schaal, Windrichting, Route, Kaartlezen en Kompas
Toetsen
Dinsdag topo toets Overijssel
Andere info
Dinsdag Griezelen in de Bieb o.l.v. Karin Jaspers.
Donderdag paasontbijt en paasviering in de kerk.
Vrijdag vrij i.v.m. Goede vrijdag

Doelen groepen 6B Brigitte - Anna
Taal
De kinderen geven de komende weken een spreekbeurt over een door hen
gekozen onderwerp.
Spelling
De kinderen herhalen de tegenwoordige tijd, stam + t. De kinderen leren het
schrijven van de komma.
Rekenen
De kinderen leren om een schatting te maken en leren hierbij vermenigvuldigen.
De kinderen leren cijferend vermenigvuldigen van rechts naar links. De kinderen
leren kaartlezen en rekenen met schaal.
Toetsen
Dictee spelling: donderdag 29 maart
Andere info
Het thema Burgers en Stoommachines is van start gegaan. 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
Een beschrijving maken van een heldhaftig persoon, nieuwe woorden rondom de
betekenis en taalgebruik in odes kennen.
Spelling
Herhalen en remediëren.
Rekenen
Rekenen met de rekenmachine, breuken en kommagetallen, oppervlakte
berekenen en cirkeldiagrammen lezen en maken.
Andere info
Zaterdag 31-3: Handbaltoernooi.
Leerkrachtenbezetting
Doelen groepen 7B Caroline en Marije
Taal
Een beschrijving maken van een heldhaftig persoon, nieuwe woorden rondom de
betekenis en taalgebruik in odes kennen.
Spelling
Herhalen en remediëren na dictee/toets
Rekenen
Rekenen met de rekenmachine, breuken en kommagetallen, oppervlakte
berekenen en cirkeldiagrammen lezen en maken.
Toetsen
Andere info
Donderdag: Paasviering
Leerkrachtenbezetting
Doelen groepen 8 Annabel en Caroline en Marije
Taal
Interview, denkgesprek voeren, woordenschat
Spelling
Langermaakwoord, komma s meervoud, woordsoorten
Rekenen
Handig rekenen, Romeinse cijfers, rekendriehoeken, rekenen met procenten.
toetsen
Inhoudsmaten vergelijken, procenten gewichten en kommagetallen, handig
rekenen
Andere info
Donderdag: Paasviering
Leerkrachtenbezetting
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