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SAMEN VOORUIT >>>

Agenda komende periode
•
•
•

13 juni bedankochtend
Dinsdag 19 juni koffie inloop
Vrijdag 22 & maandag 25 juni studiedagen

Koeien expositie
Hoe fantastisch druk is de opening van de
koeienexpositie bijgewoond. Geweldig dat zoveel
kinderen trots hun koe konden laten bewonderen.
Wat zijn ze toch prachtig geworden!

25 mei 2018 AVG
De kranten staan er vol mee. De wetgeving die vandaag ingaat heeft gevolgen voor hoe wij
met de persoonsgegevens van u en uw kinderen omgaan. Binnen Atrium wordt een
privacybeheermanager aangesteld. Totdat deze persoon is aangesteld hanteren we de
volgende werkwijzen:

•

We plaatsen geen nieuwe foto’s van kinderen op Facebook / social media, tenzij
kinderen op de rug gefotografeerd zijn. (We laten huidige foto’s gewoon zichtbaar –
conform de afspraken die we met u eerder dit jaar gemaakt hebben.

•

We plaatsen geen nieuwe foto’s van kinderen in de nieuwsbrief, tenzij de kinderen op
de rug / onherkenbaar gefotografeerd zijn.

•

We zetten geen nieuwe foto’s van kinderen op de website, tenzij de kinderen op de
rug gefotografeerd zijn. (bestaande foto’s blijven we gewoon gebruiken, tenzij u
anders aangegeven heeft.

•
•

We anonimiseren altijd alle namen in verslagen en in mailverkeer.
We versturen geen rapporten/verslagen via mail, tenzij de mail versleuteld / beveiligd
is met een wachtwoord.

Bedankochtend

Afgelopen schooljaar is er weer veel werk verzet door heel veel ouders, en ook een aantal
opa’s en oma’s. Denk hierbij aan de verschillende commissies, zoals de ouderraad, MR,
commissie ouderbetrokkenheid; maar ook de tuinploeg, de leesouders, de rijouders, de
bakouders, sportdaghulpouders, enz.
Graag willen wij iets terug doen. Daarom nodigen wij u uit om, onder het genot van een kopje
koffie of thee met iets lekkers, even met elkaar te kletsen en te genieten van optredens van
een aantal groepen. Dit zal zijn in de meester Ceeszaal, op woensdagmorgen 13 juni tussen
10.30 en 12.00 uur.
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We begrijpen dat helaas niet alle ouders, opa’s en oma’s op deze tijd kunnen. Wie niet kan,
willen we hierbij alvast bedanken voor de inzet. Het klinkt cliché, maar zonder jullie hulp, zouden
een heleboel activiteiten niet door kunnen gaan. Dus: TOP, bedankt namens het team en alle
kinderen van de PJS!
Komt u wel, wat we heel gezellig vinden, meldt u dan aan via juf Emma:
e.roorda@atriumscholen.nl of via de naar iedereen verstuurde digiduif. Uiterlijk dinsdag 5 juni
i.v.m. de organisatie.

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.

Ontruimingsoefening
Vandaag hebben we met de kinderen, een bij de leerkrachten
aangekondigde, ontruimingsoefening gehouden. Binnen twee
minuten was de school leeg en stonden alle kinderen op de
afgesproken plek heel rustig met hun leerkracht te wachten op het
teken weer naar binnen te kunnen.
We zullen dit binnenkort ook nog onaangekondigd oefenen.

Gezocht
Deze week heeft de werkgroep ouderbetrokkenheid de laatste bijeenkomst van dit schooljaar
gehad. We hebben deze laatste bijeenkomst afscheid genomen van vier ouders die allen al
sinds het opstarten van deze werkgroep betrokken zijn geweest. Plaats om het stokje door te
geven! Is het iets voor u om samen met een aantal teamleden en andere ouders van
gedachte te wisselen over hoe de samenwerking tussen ouders en school nog verder
verbeterd kan worden? U hoeft niet specifiek iets van onderwijs te
weten. De werkgroep is vooral op zoek naar ouders die heel
betrokken zijn! Aanmelden kan makkelijk door dit bij Frans aan te
geven.

Weekprogramma dinsdag 28 mei t/m 1 juni
Doelen groepen 1-2
Taal

Letter van de week: g
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Rekenen
Schrijfdans
Voorbereidend
schrijven

Woorden in zinnen onderscheiden/seriëren begrippen groot/klein
Ruimtelijk inzicht, tellen
Zilveren vleugels op muziek
Schrijven in de basisschool: binnen een project letters leren schrijven

Andere info
Woensdag 30/5: juffendag
Leerkrachtenbezetting
Donderdag 31/5: Hilde werkt voor Ina (BC-dag); Vrijdag 1/6: Hilde werkt voor
Ina (compensatiedag)
Doelen groepen 3a Sara en Marloes en 3b Eelkje
Veilig leren lezen
We sluiten deze week kern 10 af, de blauwe mapjes mogen weer mee naar school!
We leren:
Informatie uit een tekst halen
Tweelettergrepige woorden lezen die eindigen op –e
Rekenen
X
Schrijven
We leren om de schrijfletters aan elkaar te verbinden.
toetsen
Cito toetsen
Leerkrachtenbezetting
Doelen groepen 4a Rachel
4b Eelkje
Taal
Leren hoe je iets kunt aanprijzen, leren hoe je met ‘mooie woorden’ een ander kunt
overtuigen, de betekenis leren van nog meer woorden rond het thema Kleding, leren dat een
tekst grappig kan worden door een plaatje, leren een denkgesprek te voeren
Spelling
Herhalen en remediëren na blok 8
Rekenen
Gewicht en inhoud, plus- en minsommen, verdelen
toetsen
Cito
Andere info
Leerkrachtenbezetting

Doelen groepen 5
Taal
Rekenen
spelling

Woordenschat nieuw thema: “Geld” - herkennen van woorden en zinnen die willen
overhalen om iets te kopen
Relatie tussen meters ,decimeters en centimeters – schatten en meten met dm omrekenen van lengtematen – splitsend vermenigvuldigen
Net als voorvoegsel - voorzetsel

Andere info
Cito toetsen
Leerkrachtenbezetting

Donderdag 31/5: Hilde werkt voor Ina (BC-dag); Vrijdag 1/6: Hilde werkt voor
Ina (compensatiedag)

Doelen groepen 6 A Hester Geppie
Taal
We starten met een nieuw thema: sport. De kinderen leren de betekenis van nieuwe
woorden rond het thema. De kinderen maken kennis met sporttaal. De kinderen luisteren
naar sportverslagen.
Spelling
De kinderen maken cito spelling + cito woordenschat.
Rekenen
De kinderen maken cito rekenen.
Toetsen
Vrijdag 1 juni: Toets thema Tijd van wereldoorlogen
Andere info
De kinderen werken in de klas aan hun werkstuk. Ze mogen hiervoor informatie/boeken
meenemen.
Leerkrachtenbezetting

Doelen groepen 6B Brigitte - Anna
Taal
We starten met een nieuw thema: sport. De kinderen leren de betekenis van nieuwe
woorden rond het thema. De kinderen maken kennis met sporttaal. De kinderen luisteren
naar sportverslagen.
Spelling
De kinderen maken cito spelling + cito woordenschat.
Rekenen
De kinderen maken cito rekenen.
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Toetsen
Andere info

Vrijdag 1 juni: Toets thema Tijd van wereldoorlogen
De kinderen werken in de klas aan hun werkstuk. Ze mogen hiervoor informatie/boeken
meenemen.
Leerkrachtenbezetting
Vrijdag 1 juni: juf Brigitte i.p.v. juf Anna
Doelen groepen 7B Caroline en Marije
Taal
Elkaar van feedback voorzien, tips en tops, een minispreekbeurt voorbereiden, het houden
van een minispreekbeurt.
Spelling
Herhalen aangeboden categorieën, woordsoorten, zinsdelen en leestekens.
Rekenen
Rekenen met meters, kommagetallen omrekenen, breuken kommagetallen splitsend
vermenigvuldigen met een heel getal, aftrekken met kommagetallen en inhoud berekenen.
Toetsen
Ma en Di: Entreetoets maken
Woensdag: Engels en Aardrijkskunde
Andere info
Leerkrachtenbezetting
Ma en Di: Meester Jos ivm afwezigheid Caroline
Doelen groepen 8
Taal
Vragen maken voor een interview, een interview voorbereiden en uitvoeren. Een verslag
maken van het interview.
Spelling
Latijns voorvoegsel, lijdend voorwerp, werkwoordelijk gezegde, persoonlijk voornaamwoord,
bezittelijk voornaamwoord.
Rekenen
Gemiddelde berekenen en interpreteren, rekenen met verhoudingen en inhoud berekenen,
staartdeling op de kortste manier en kenmerken van deelbaarheid herkennen.
Toetsen
(groep 8b)Woensdag: Engels
(groep 8a) dinsdag Engels en vrijdag aardrijkskunde
Andere info
Leerkrachtenbezetting
Ma en Di: Meester Jos ivm afwezigheid Caroline
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