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SAMEN VOORUIT >>>

Agenda komende periode
•
•
•
•

Wo 23 mei opening expositie WEI-Kleien
13 juni bedankochtend
Dinsdag 19 juni koffie inloop
Vrijdag 22 & maandag 25 juni studiedagen

Groep 8 Cito score
Wat hebben de kinderen en de kampstaf genoten op Texel! Gebruind
door de zon en met prachtige verhalen zijn de kinderen van groep 8
gestart aan hun laatste periode op onze school.
Tijdens de kampdagen is de score van de eindtoets bekend
geworden.
Onze groep 8 leerlingen hebben met elkaar prachtig gepresteerd!
Een gemiddelde score van 538,63 is geweldig daar waar de
ondergrens door de onderwijsinspectie voor onze school op 534,8
gesteld is. De individuele scores voor de kinderen volgen nog.

Nieuwsbrief ouders verduurzaming PJS
Gisteren ontving u een afzonderlijke brief over de
verduurzaming. (een versie waarin een stuk opmaak niet
helemaal juist was maar de inhoud wel klopte) Top dat we niet
hoeven te wachten op de verbouwing met de plaatsing van
de panelen en de nieuwe verlichting. Uw kinderen zullen snel
gaan zien wat het zonlicht ons en het milieu gaat helpen
besparen.
Dinsdag wordt al gestart met het plaatsen van 124 zonnepanelen. Een deel van de
speelplaats zal hierdoor afgeschermd worden zodat de veiligheid van het buitenspelen niet
in gedrang komt. De LED verlichting in de klassen volgt in de zomervakantie.

Vakantierooster 2018-2019
Eerste lesdag
maandag 3 september
herfstvakantie
maandag 22 t/m vrijdag 26 oktober 2018
kerstvakantie
maandag 24 december 2018 t/m vrijdag 4 januari 2019
voorjaarsvakantie
maandag 18 februari t/m vrijdag 22 februari 2019
tweede paasdag
maandag 22 april 2019 (valt in meivakantie)
meivakantie
maandag 22 april t/m vrijdag 3 mei 2019
hemelvaart
donderdag 30 en vrijdag 31 mei 2019
tweede pinksterdag
maandag 10 juni 2019
zomervakantie
maandag 15 juli t/m vrijdag 23 augustus 2019
Ook zullen er nog een aantal studiedagen ingepland worden. Deze zullen we nog voor de
zomervakantie met u communiceren.
Nieuwsbrief PJS no. 31 vrijdag 18 – 05 - 2018

Pagina 1 van 3

Avondvierdaagse
Wat leuk dat jullie je met zo velen hebben ingeschreven om mee
te lopen met de avondvierdaagse! Er lopen maar liefst 174
kinderen (en ouders) mee.
24 kinderen wandelen voor hun wandeldiploma, 114 kinderen
lopen 4 avonden 5 km en 36 kinderen lopen 4 avonden de 10 km.
Verdere informatie zult u ontvangen over de mail.

Stepjes - Ontruimingsoefening
Super dat de stepjes niet langer meer in de school geparkeerd worden. Hiermee zijn de
vluchtwegen keurig vrij.
Komende week zullen we om het geheugen weer wat op te frissen met de kinderen de
ontruiming van de school herhalen.

Weekprogramma dinsdag 22 t/m vr 25 mei
Doelen groepen 1-2
Taal
Rekenen
Voorbereidend
schrijven

Letter van de week: o
Fonemisch bewustzijn: beginklanken van een woord vervangen
Tellen met sprongen; tellen met een dobbelsteen
Schrijven in de basisschool: Oefenen om in ontspannen houding te schrijven

Andere info
Woensdag 23/5 expositie koeien van klei
Leerkrachtenbezetting

Doelen groepen 3 B Eelkje
3ASara en Marloes
VLL
Lezen van woorden met een open lettergreep
Weetteksten schrijven
Rekenen
Reeksen afmaken
tellen met stappen van 10
Schrijven
We leren om de schrijfletters aan elkaar te verbinden.
toetsen
Rekenen blok 5
Leerkrachtenbezetting
Doelen groepen 4A Rachel&Yvonne
4B Eelkje
Taal
We ronden het thema ‘gek’ af.
Spelling
Herhaling van de uitbreiding van de ei-woorden.
Herhaling van de uitbreiding van de au-woorden.
Rekenen
Routes op een plattegrond beschrijven
Herhalen van de aangeboden stof in blok 5
toetsen
Spelling blok 8
Rekenen blok 5
Andere info
Leerkrachtenbezetting
Doelen groepen 5
Taal
'Na de toets': remediëren, herhalen en verrijken
Betekenis zoeken van woorden die over geld gaan
Groep 5B: toets blok 6
Spelling
Herhaling Net als het voorvoegsel Groep 5a: toets blok 7
Rekenen
Herhaling Juiste maat kiezen
Standpunt bepalen
Groep 5a: toets blok 5
Andere info
Leerkrachtenbezetting
Maandag: 2e pinksterdag
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Doelen groepen 6A Hester - Geppie
Taal
De kinderen lezen hun geschreven fantasieverhaal voor. De kinderen maken de toets die
bij het blok hoort.
Spelling
De kinderen herhalen de tot nu toe aangeboden categorieën.
Rekenen
De kinderen leren kosten uit te rekenen voor vloeren, tuinpaden en terrassen. De kinderen
leren kosten berekenen in een verhoudingstabel. De kinderen leren een uitkomst schatten.
De kinderen leren cijferend optellen van links naar rechts. De kinderen maken kennis met
contextsommen over lengte.
Toetsen
Andere info
Het thema van geschiedenis is de wereldoorlogen. Dit kan voor kinderen spannend zijn.
Leerkrachtenbezetting

Doelen groepen 6B Brigitte - Anna
Taal
De kinderen lezen hun geschreven fantasieverhaal voor. De kinderen maken de toets die
bij het blok hoort.
Spelling
De kinderen herhalen de tot nu toe aangeboden categorieën.
Rekenen

De kinderen leren kosten uit te rekenen voor vloeren, tuinpaden en terrassen. De kinderen
leren kosten berekenen in een verhoudingstabel. De kinderen leren een uitkomst schatten.
De kinderen leren cijferend optellen van links naar rechts. De kinderen maken kennis met
contextsommen over lengte.

Toetsen
Andere info
Leerkrachtenbezetting

Doelen groepen 7A Merel
Taal
Thema: buitenissig
Nieuwe woorden leren rondom het thema, ordenen van informatie in een schema en een
denkgesprek voeren.
Spelling
Rekenen
Procenten, breuken en verhoudingen vergelijken, aflezen van verschillende soorten grafieken
en vermenigvuldigen met kommagetallen en breuken,
Toetsen
Entree toetsen.
Andere info
Maandag 21-5: 2e Pinksterdag.
Woensdag 23-5: Werkstuk inleveren.
Leerkrachtenbezetting
Doelen groepen 8a Annabel
Taal
Woordenschat en kenmerken/betekenis van straaltaal leren.
Spelling
Luchtwoord, tremawoord, woordsoorten en zinsdelen.
Rekenen
Cirkel- en staafdiagram aflezen en zelf maken, percentages berekenen, breuken omzetten in
kommagetallen.
Woensdag: Verkeertoets
toetsen
Andere info
Woensdagochtend brengen wij een bezoekje aan de Marine in Den Helder.
Leerkrachtenbezetting
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