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SAMEN VOORUIT >>>

Agenda komende periode
•
•
•
•
•
•
•

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
13 juni bedankochtend

Toernooien
Afgelopen paasweekend hebben maar liefst 7 teams van onze school
meegedaan aan het Paastoernooi van Lacom.
Vanaf groep 3 t/m groep 8 speelden onze jongens en meiden hun
wedstrijden. Wat was het leuk om te zien, hoe o.l.v. de
enthousiaste coaches de kinderen hebben gespeeld! We hoorden al
tijdens het toernooi, dat kinderen van plan zijn zich in te schrijven bij een
vereniging. Daar doe je het toch voor! Helemaal top!
Ook was het mooi om te zien, dat veel ouders hun kroost kwam aanmoedigen. Heel leuk
voor de kinderen en hun coaches! Het is echt een heel geslaagde dag geworden. Daarvoor
heel veel dank aan iedereen, die de kinderen met zoveel inzet en enthousiasme heeft
begeleid!!
Woensdag 11 april was het meisjes
scholenvoetbaltoernooi. Na een
spannende en sportieve middag
zijn de meisjes van groep 6A met
coach
Marcel
kampioen
geworden. Na alle wedstrijden in de
poule gewonnen te hebben, gingen de meiden door
naar de kruisfinales. Ook deze werd gewonnen met
3-0. Finale wedstrijd tegen
de Phoenix Sint Pancras
werd gelijk gespeeld met 11 en moesten er penalty’s
genomen worden. Deze reeks werd door de PJS gewonnen en gaan
de meiden door naar de volgende ronde op 11 mei wederom bij
DTS!! De kampioenen hebben donderdag tussen het uitgebeid
terugkijken op hun succes heerlijk genoten van een stukje gebak en
een kopje chocolademelk.
Yentl,Lauren,Felien,Emeraude,Elena,Roos,Iris,Charlotte,Indy en
Marcel alvast veel succes gewenst maar dit is al een mooi overwinning!!
Woensdag 11 april op een droge zonnige dag was het schoolvoetbal toernooi voor meisjes in
Oudkarspel. Na 2 trainingen hadden ze er echt zin in. Eerste wedstrijd tegen de Koolvlet , beetje
wennen en aftasten. Met veel druk op helft van Koolvlet maar scoren lukte niet. Er ging 1 bal
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over onze verdediger heen en zij scoorden 1-0. De tweede wedstrijd tegen de Sint Maarten
school eindigde met een 1-0 verlies.
De 3ewedstrijd tegen De Phoenix startten we met een ander opstelling. En al gauw scoorde
Daphne het eerste doelpunt. Tessa, Emma , Ella en Daphne scoorden allen ook nog een
doelpunt waardoor we met 6-0 wonnen.
We hadden nu het scoringsgevoel gekregen en wilden meer! Bij de 4 e wedstrijd tegen de
Duizend Eilandenschool. Met doelpunten van Daphne 2x, Emma , Tessa wonnen we ook deze
wedstrijd met maar liefst 4-0.
Tijs, Sam, Sem, Tijmen uit groep 8 waren speciaal naar ons gekomen op de fiets om aan te
moedigen. Top hoor mannen!
De laatste wedstrijd van de poule was tegen de Wijde veert, met veel Paus Johannes publiek
heel veel beleving en mooie acties werd het 3-0 voor ons.
Het was niet genoeg om door te mogen naar de finale maar we
hebben het harstikke leuk gehad.
Onze keepers hadden niet veel te doen want we spelen bij alle
wedstrijd vooral op de helft van de tegenstander. Er was passie en
beleving en fanatisme en aanvullende opbouwende tips en tops naar
elkaar. Iedereen heeft zijn eigen mooie acties laten zien.
Demi, Kim , Lisa, Lana, Ella, Tessa, Emma, Marit , Noortje, Daphne. Heel
goed gedaan.
Een blijde en tevreden coach Florien.

Kledinginzamelingsactie Bag2 school – goede doel
De opbrenst van de kledinginzameling is inmiddels bekend. €228,90 wordt overgemaakt aan
Energy4all. Dank aan ieder voor het inbrengen van de kleding.

Schoolreis (Sperwer autovrij!)
Volgende week vrijdag is de Sperwer nodig voor de bussen die de kinderen naar hun
schoolreisbestemming vervoeren. Bij deze een dringend verzoek aan u allen om deze
dag geen auto te parkeren in de Sperwer! Inhoudelijke informatie over de schoolreis van
de groepen 1 t/m 7 wordt vandaag aan u verzonden via digiDuif.

Koffie inloop
Deze week waren 8 ouders aanwezig bij de koffieinloop. Voor een
aantal ouders was dit de eerste keer dat zij bij de koffieinloop aanwezig
waren. De volgende en laatste inloop van het jaar staat gepland op
dinsdag 9 juni. Voorafgaand aan deze inloop zal een verslag van die
van deze week in de nieuwsbrief geplaatst worden. We hopen door dit
te doen mogelijk meer ouders te kunnen bewegen aanwezig te zijn.

Herdenking Zwarte zondag, PJS in de pers
De school herdenkt ieder jaar
samen met de drie andere scholen
15 april 1945 de Zwarte zondag.
Sam Kops is samen met Lisa
Stuifbergen
van
de
Phoenix
geintervieuwd door een journalist
van de krant. Op de volgende
pagina vindt u een kopie van dit
artikel. Hiernaast het gedicht dat
door Lien en Daisy is geschreven en
voorgedragen
tijdens
de
herdenking.

L: We staan nu bij het monument.
Straks hebben wij een stil moment.
D: Zondag is het Zwarte Zondag.
Dan herdenken we de doodslag.
L: De Tweede Wereldoorlog.
Er was geen vrede er was bedrog, deze gingen door alsnog.
D: Er waren bombardementen in Rotterdam.
Alles ging op in vlam.
L: Er kwamen mensen in verzet.
Die hebben een deel van ons land gered.
D: Er worden op 4 mei doden herdacht.
Want daarvoor is nog steeds aandacht.
Op 5 mei werden we bevrijd.
L: Deze 5 jaar was een echte strijd.

Nieuwsbrief PJS no. 27 donderdag 29-03 - 2018

Pagina 2 van 5

Bedankochtend voor hulpouders / opa’s / oma’s woe 13 juni
Net als vorig jaar organiseren we een bedankochtend, waarbij kinderen een presentatie
verzorgen. Dit zal ongeveer 5 kwartier duren, ergens tussen 10.00 en 12.00 uur.
Verdere informatie en mogelijkheid voor aanmelden volgt na de meivakantie. Maar zet de
datum alvast in uw agenda!
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Weekprogramma maandag 16 t/m vrijdag 20 april 2018
Doelen groepen 1-2
Taal
Letter van de week = Z
Fonemisch bewustzijn: kinderen spreken woorden klank voor klank uit
Rekenen
Kinderen tellen met sprongen van twee
Schrijven
Schrijfdans: Ronden en achten op papier
Schrijven in de basisschool: bewustwording van de schrijfbeweging zowel bij
linkshandigen als bij rechtshandigen
Andere info
geen
Leerkrachtenbezetting
Donderdag 19 april: Hilde werkt voor Ina (BC dag)
Doelen groepen 3
Veilig leren lezen
We leren:
KIM
Mkmm –woorden met kleefletter: berg, wolf
Tweelettergrepige woorden met dubbele medeklinker: takken, kommen
-tweelettergrepige woorden met be, ge, ver: betaal, gebit, verdriet
Rekenen
We leren:
- klokkijken: een half uur later, half uur vroeger
- getallenrij tot 50
- kale sommen: min sommen en plus sommen
– eerlijk verdelen
Schrijven
We leren om de schrijfletters aan elkaar te verbinden.
toetsen
X
Andere info
Vrijdag: Schoolreisje!!
Leerkrachtenbezetting
Vrijdag: juf Marloes voor juf Sara

Doelen groepen 4
Taal
De betekenis leren van nog meer woorden rond het thema Gek, ontdekken wat
taalgrapjes zijn, leren een denkgesprek te voeren, leren een voorwerp te
beschrijven, gaan bij die beschrijving uit van twee vragen: Hoe ziet het eruit? en
Waar wordt het voor gebruikt?
Spelling
Herhalen en remediëren na de toets van blok 7
Rekenen
Klokkijken met minuten, bedenken hoelang iets duurt, optel- en aftreksommen op
de getallenlijn, keersommen met rijen, keersommen omkeren
Leerkrachtenbezetting
Doelen groepen 5 week 16
Taal
Leren dat veel woorden ontstaan doordat uitvindingen een naam moeten kijken.
Leren een gesprek te voeren waarbij ze aandacht hebben voor de aspecten
nadenken, mening geven, luisteren naar anderen en reageren op elkaar.
Leren op een gestructureerde wijze hoe je een goede naam voor een uitvinding
kunt bedenken.
Spelling
Leren schrijven van een achtervoegsel met een –e of -er
Leren schijven van een dubbele punt
Leren schrijven van aanhalingstekens
Leren schrijven van het uitroepteken
Rekenen
Vermenigvuldigen met tientallen
Vermenigvuldigingen omzetten in deling.
Begrippen oppervlakte en omtrek vergelijken en naast elkaar gebruiken.
Andere info
Groep 5a: toets natuur blok 2 (donderdag 19 april)
Leerkrachtenbezetting
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Doelen groepen 6
Taal
De kinderen leren de betekenis van nieuwe woorden rond het thema jungle. De
kinderen leren dat ze nieuwe woorden kunnen maken door er andere woorden
voor te zetten. De kinderen leren een denkgesprek te voeren. De kinderen leren
hoe ze aantekeningen maken.
Spelling
De kinderen leren het garagewoord schrijven. De kinderen leren een telwoord te
herkennen.
Rekenen

De kinderen starten met blok 5. De kinderen leren werken met breuken en
gemengde getallen op de getallenlijn. De kinderen kunnen de oppervlakte van
een rechthoek bepalen. De kinderen leren kosten te berekenen. De kinderen
leren om te werken met schaal. De kinderen leren om breuken te zien als deel
van een geheel.

Toetsen
Andere info

Vrijdag 20 april: Schoolreis

Leerkrachtenbezetting

Doelen groepen 7A Merel
Taal
Thema: helden
Je ode presenteren voor de camera, je bekijkt de odes van elkaar, remediëren.
Spelling
Gebiedende wijs, bezittelijk voornaamwoord en toets.
Rekenen
Cijferend vermenigvuldigen op de kortste manier ook met kommagetallen,
verdubbelen en halveren met geld, oppervlakte berekenen, rekenen met schaal
en breuken en procenten vergelijken.
Toetsen
Woensdag 18-4: Begrijpend lezen 4
Donderdag 19-4: Spelling 7
Andere info
Maandag 16-4: De kinderen mogen een camera/mobiel mee om hun odes te
filmen voor taal.
Vrijdag 20-4: Schoolreis
Leerkrachtenbezetting
Vrijdag 6-4: juf Marloes
Doelen groepen 7B Caroline en Marije
Taal
Blok afronden en starten met het nieuwe blok. Woordenschat en remediëren.
Spelling
Lastige werkwoorden, bezittelijk voornaamwoord en remediëren na toets.
Rekenen
Cijferend vermenigvuldigen op de kortste manier ook met kommagetallen,
verdubbelen en halveren met geld, oppervlakte berekenen, rekenen met schaal
en breuken en procenten vergelijken.
Toetsen
Maandag : taaltoets
Andere info
Vrijdag 20-4: Schoolreis
Leerkrachtenbezetting
Doelen groepen 8
Taal
/
Spelling
/
Rekenen
/
toetsen
Dinsdag, woensdag en donderdag de Centrale Eindtoets.
Vrijdag: chipsmiddag!
Andere info
Leerkrachtenbezetting
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