Nieuwsbrief no. 33 01 - 06 - 2018
SAMEN VOORUIT >>>

Agenda komende periode
•
•
•
•
•
•
•

Avondvierdaagse di 5 t/m vr 8 juni
wo13 juni bedankochtend
di 19 juni koffie inloop (terugblik op dit jaar)
vr 22 & ma 25 juni studiedagen
ma 2 & di 3 juli schoolfotograaf
ma 9 juli sportdag
di 17 juli musical en afscheidsavond groep 8

Verslag tevredenheidsenquête
De naamsbekendheid van de PJS heeft enigszins geleden
onder het oordeel dat de inspectie een aantal jaren
geleden heeft uitgesproken. ‘Een goede naam komt te
voet en gaat te paard.’ Is een spreekwoord dat past bij onze school. Dat de
naamsbekendheid terugkeert is te merken aan de stijgende lijn van het aantal ingeschreven
leerlingen. De ontwikkeling is in volle gang. Dat weten de leerkrachten en merken de ouders
en leerlingen. Dat we dit merken is mooi, dat we dit teruglezen in de scores bij deze enquête
is een bevestiging die recht doet aan het harde werken van de medewerkers op onze school.
We zijn enorm trots op het respons percentage dat de vragen heeft ingevuld. Een percentage
van 73% maakt dat de uitslag voor ons een hoge waarde heeft en betrouwbaar is.
Met uitzondering van de door de leerlingen gevoelde ondersteuning zijn de scores ten
opzichte van de enquête van 2015 hoger en liggen rond de benchmark en de Atrium
benchmark. De leerlingen zijn blij met hun leerkrachten. Ouders geven aan dat kinderen met
plezier naar school gaan, dat veiligheid hoog beleefd wordt en dat zij over het algemeen
tevreden zijn over de school, de lessen en de leerkrachten.
Een aantal speerpunten en aandachtsgebieden waar de school mee bezig is blijkt
gerechtvaardigd omdat de ouders ook deze onderwerpen als mogelijke verbeterpunten
hebben aangegeven bij het invullen van de enquête vragen.
Buitenschoolse activiteiten zijn geen speerpunt voor onze school en zullen dat ook in de
komende periode niet zijn omdat we ons richten op onze primaire taak: ‘Goed onderwijs met
een passend aanbod aan de kinderen met in het lesprogramma ook aandacht voor sociale
en creatieve vaardigheden’. Mochten we kunnen deelnemen aan de subsidieregeling Muziek
impuls dan zal daar wel een verbinding van buitenschoolse muziekeducatie uit voort kunnen
vloeien.
Bovenstaande is een deel van de verwerking van de uitkomsten van dit het
tevredenheidsonderzoek waaraan u mogelijk heeft deelgenomen. Het complete verslag kunt
u teruglezen via onderstaande link.
http://pausjohannesschool.nl/app/uploads/2018/05/rapportage-tevredenheidsonderzoek-PJS-2018.pdf

Schoolfotograaf
Op maandag 2 en dinsdag 3 is de schoolfotograaf op onze school aanwezig. Dit jaar zal de
firma Schoolprent de foto’s gaan verzorgen omdat Nico vd Velden eerder dit jaar heeft
aangegeven niet beschikbaar te zijn dit schooljaar. Binnenkort ontvangt u meer informatie.
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Formatie
Met het einde van het schooljaar in zicht zijn de voorbereidingen voor het komende schooljaar
alweer in volle gang. Het schooljaar 18-19 zullen we ook starten met 13 groepen ondanks dat
we hiermee onder de norm van het groepsgemiddelde van 25 leerlingen blijven.
De groepssamenstelling voor komend schooljaar is als volgt: groep 1-2a, 1-2b, 1-2c, 3a, 3b, 4a,
4-5b, 5a, 6a, 6b, 7a, 7-8b, 8a.
Net als andere jaren ontkomen we er niet aan dat we een aantal groepssamenstellingen
moeten wijzigen. We merken dat mogelijke wijzigingen een aantal ouders al bezighoudt
omdat wij diverse verzoeken van ouders via de mail hebben ontvangen, ook vanuit ouders
voor groepen waarvoor dit niet aan de orde is.
Bij het samenstellen van de groepen (wat een van de onderwerpen is tijdens de studiedagen
eind juni) streven we na om de combinatiegroepen kleiner te houden dan de vaste groepen
en we trachten de samenstelling met zo gering mogelijk wisselingen door te voeren. Daar waar
dit speelt (groepen 3, 7&8) spreken de leerkrachten ook met de kinderen om te proberen
hechte vriendschappen binnen een groep te handhaven. Uw geduld wordt nog een aantal
weken op de proef gesteld.

Bedankochtend

Aanmelden!

Aanmelden!

Aanmelden!

Aanmelden!

Aanmelden!

Bedankochtend, woensdagmorgen 13 juni tussen 10.30 en 12.00 uur.
Vorig jaar hadden we 6 aanmeldingen en er kwamen 30 ouders. Dus koffie, thee, stoelen, van
alles hadden we te kort. Tot nu toe hebben we 15 aanmeldingen ontvangen. Deze mensen
hebben allemaal een antwoord ontvangen. Om dit jaar tekorten te voorkomen willen we heel
graag dat u zich aanmeldt. We hopen uiteraard dat de zaal vol zit!
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
goede vrijdag
vrijdag 19 april let op deze datum ontbrak in eerdere versies
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.
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Weekprogramma dinsdag 4 juni t/m 8 juni
Doelen groepen 1-2
Taal
Rekenen
Schrijfdans
Voorbereidend
schrijven

Letter van de week: g
Van losse klanken een woord maken/auditief geheugen trainen
Tellen m.b.v. een staafdiagram
Zilveren vleugels op papier
Schrijven in de basisschool: herhaling

Leerkrachtenbezetting

8/6: Hilde werkt voor Mirja (compensatiedag)

Doelen groepen 3 B Eelkje
3ASara en Marloes
VLL
Starten met kern 11: ‘mijn lievelingsboek’
Lezen van woorden met een open lettergreep
Rekenen
Schrijven
We leren om de schrijfletters aan elkaar te verbinden.
toetsen
Cito
Leerkrachtenbezetting
3B donderdag staat juf Hilde in de groep i.p.v. juf Eelkje
Doelen groepen 4A Rachel&Yvonne
4B Eelkje
Taal
Een denkgesprek voeren
Iets of iemand beschrijven en dit kort en krachtig opschrijven
woorden van de week consolideren
Spelling
Rekenen

Herhaling van de aangeboden categorieën.
Meten in centimeters
lezen en invullen van een tabel
toetsen
Cito
Leerkrachtenbezetting
4B donderdag staat juf Hilde in de groep i.p.v. juf Eelkje
Doelen groepen 5
Taal

Verhaal bestaat uit drie delen dat helpt bij het navertellen – leren hoe je een testformulier
moet invullen – woordenschat uitbreiding over “geld” – uitdrukkingen over geld
Spelling
Achtervoegsel – dubbele punt en aanhalingstekens
Rekenen
splitsend vermenigvuldigen en delen – herhaling van: dm en cm en jaarkalender –
spiegelen en symmetrie
Toetsen
Cito
Leerkrachtenbezetting
Doelen groepen 6A Hester en Geppie
Taal
De kinderen luistere naar sportverslagen. De kinderen leren een sport te beschrijven aan de
hand van wh-vragen. De kinderen leren de betekenis van nieuwe woorden rond het
thema.
Spelling
Start blok 8. De kinderen leren het lollywoord schrijven. De kinderen leren een rangtelwoord
te herkennen.
Rekenen
De kinderen leren handig vermenigvuldigen met verdubbelen en halveren. De kinderen
leren lengtematen te herleiden en te splitsen in een schema.
Toetsen
Op 4-5-6 juni maken de kinderen cito begrijpend lezen.
Dinsdag 5 juni: Toets topo Flevoland / Utrecht
Vrijdag 8 juni: Toets Engels song 4-5-6
Andere info
De kinderen werken in de klas aan hun werkstuk. Ze mogen hiervoor informatie/boeken
meenemen.
Leerkrachtenbezetting
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Doelen groepen 6B Brigitte - Anna
Taal
De kinderen luistere naar sportverslagen. De kinderen leren een sport te beschrijven aan de
hand van wh-vragen. De kinderen leren de betekenis van nieuwe woorden rond het
thema.
Spelling
Start blok 8. De kinderen leren het lollywoord schrijven. De kinderen leren een rangtelwoord
te herkennen.
Rekenen
De kinderen leren handig vermenigvuldigen met verdubbelen en halveren. De kinderen
leren lengtematen te herleiden en te splitsen in een schema.
Toetsen
Op 4-5-6 juni maken de kinderen cito begrijpend lezen.
Dinsdag 5 juni: Toets topo Flevoland / Utrecht
Vrijdag 8 juni: Toets Engels song 4-5-6
Andere info
De kinderen werken in de klas aan hun werkstuk. Ze mogen hiervoor informatie/boeken
meenemen.
Leerkrachtenbezetting
Doelen groepen 7A Merel
Taal
Thema: buitenissig
Herhalen en remediëren.
Spelling
Latijns voorvoegsel, persoonlijk voornaamwoord en werkwoordelijk gezegde.
Rekenen
Herhalen en remediëren.
Toetsen
Donderdag 7-6: Taal 7
Vrijdag 8-6: Rekenen 5
Andere info
Donderdag 7-6: Op de fiets naar school.
Leerkrachtenbezetting
Doelen groepen 7B Caroline en Marije
Taal
Kijken en luisteren naar een minispreekbeurt, herhalen woordenschat en taalverkennen.
Spelling
Latijnsvoorvoegsel leren schrijven, herhaleing lijd vw, ww gez, pers,vnw, bez.vnw,
Rekenen
Rekenen met geldbedragen, met rekenmachine. Afronden op twee decimalen, rekenen met
gewicht, cirkeldiagram lezen en interpreteren.
Toetsen
Vrijdag: Taaltoets
Leerkrachtenbezetting
Doelen groepen 8B Caroline en Marije
Taal
Tips en tops geven aan elkaar, presenaties voorbereiden, rappen op de beat.
Spelling
Leenwoorden, tremawoorden, voorvoegsel, lijdend voorwerp, werkwoordelijk gezegde,
persoonlijk voornaamwoord, bezittelijk voornaamwoord.
Rekenen
Deelsommen in de kortste vorm, breuken en deel van een geheel, rekenen met geld,
rekenen met percentages.
Toetsen
Maandag: toets Natuur
Vrijdag: Taaltoets
Leerkrachtenbezetting
Doelen groepen 8a Annabel
Taal
Denkgesprek voeren, rijmende zinnen maken, rap maken, tips en tops geven.
Spelling
Leenwoorden, tremawoorden, samenstellingen, woordsoorten en zinsdelen.
Rekenen
Rekenen met breuken en procenten, jaarkalender, priemgetallen.
toetsen
Maandag: Natuurtoets hoofdstuk 4
Leerkrachtenbezetting
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