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Agenda komende periode
•
•
•
•
•

ma 2 & di 3 juli schoolfotograaf
ma 2 t/m vr 6 juli voortgangsgesprekken
ma 9 juli sportdag
di 17 juli musical en afscheidsavond groep 8
20 juli laatste lesdag eindtijd van deze dag is 12.00 uur

Laatste lesdag
Ondanks dat we eerder gecommuniceerd hebben dat een week voorafgaand van een
vakantie een inloopweek is, geldt dat niet voor de laatste schoolweek voorafgaand aan de
vakantie.
Op vrijdag 20 juli, de laatste lesdag eindigt de school om 12.00 uur. De schooldeuren gaan
deze dag om 11.45 uur open zodat u, als u dat wilt uw kind in de klas kunt ophalen. Kinderen
die niet opgehaald worden zullen vanaf 12.00 uur de school gaan verlaten.

Oudergesprekken
Bij de vorige gesprekken kreeg u van ons een voorbereidingsformulier voor de gesprekken met
de leerkracht. Bij de laatste gesprekken doen we dit niet. Bij de besprekingen worden kort de
leeropbrengsten en het rapport met elkaar besproken. Herkent u zich in wat in het rapport
vermeld staat? Waar zijn we het meest trots op, waar is uw kind het sterkst gegroeid?

Sportdagen onderbouw en bovenbouw
Sportdag onderbouw Maandag 9 juli houden wij onze jaarlijkse SPORTDAG. De kinderen
sporten alleen ’s morgens. Uw kind komt om 8.30 uur naar de eigen klas. De lunch moet zelf
worden meegebracht. Voor het drinken en een (gezond) tussendoortje wordt in de ochtend
gezorgd. Elke klas heeft een eigen kleur. Het zou leuk en heel herkenbaar zijn als de kinderen
een shirt aan hebben onderstaande kleur (het kan ook een T-shirt zijn waarin deze kleur sterk
overheerst) :
•
•
•
•
•
•

Groep 1/2 A
Groep 1/2 B
Groep 1/2 C
Groep 3 A
Groep 3/4 B
Groep 4 A

rood
oranje
wit
blauw
zwart
groen

Sportdag Bovenbouw Ondanks herhaalde oproepen en digiDuif berichten is er nog niet
voldoende begeleiding voor groep 7-8 gevonden. Bij deze een noodoproep aan alle ouders
of er niet een aantal ouders zijn die ervoor kunnen zorgen dat al onze leerlingen kunnen
deelnemen aan de sportdag in de Bever! U kunt zich aanmelden bij meester Harry door hem
een berichtje te sturen: h.schouten@atriumscholenl.nl

Groepsverdeling
De groepsverdeling is nog niet helemaal rond. Zodra alle leerlingen over de groepen
verdeeld zijn communiceren we deze met u. Nog even geduld gevraagd.
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Schoolfotograaf (herhaling)Hiernaast de aankondiging van de, voor ons nieuwe,
schoolfotograaf die op 2 en 3 juli foto’s komt nemen van jullie kinderen. Op maandag zullen
van 10 groepen de foto’s genomen worden. Op dinsdag worden de laatste 3 klassen en de
broertjes en zusjes foto’s van kinderen die op school zitten gemaakt.
Net als andere jaren is het ook mogelijk dat u intekent om uw kinderen uit uw gezin op de foto
te laten zetten als deze nog niet, of niet meer op onze school zitten. ‘
Dit vindt plaats op maandag 2 juli en dinsdagmiddag 3 juli van 14.15 tot 15.15 uur.
Vanaf volgende week maandag hangen bij de kleuteringang intekenlijsten waarbij ruimte is
voor 8 gezinnen per 15 minuten. Marjolein en Helena houden van een strakke planning!
De kinderen krijgen nog voor de zomervakantie een individuele code mee waarmee u thuis
zelf foto’s kunt bestellen.

Grip houden op lezen (hoe kunt u helpen)
Na de zomervakantie ervaren leerkrachten regelmatig dat kinderen achteruit zijn gegaan in
hun leesvaardigheid. Dat is erg jammer, want het is demotiverend voor uw kind aan de start
van het nieuwe schooljaar.
Zo’n leesdip kan worden voorkomen als uw kind ook tijdens de vakantie blijft lezen.
Om u eventueel te helpen is een lijstje met kinderboeken bijgesloten door onderstaande link
te volgen. http://pausjohannesschool.nl/app/uploads/2018/06/Grip-op-lezen-Vakantieleestips-Groep-4-8-1.pdf
We hebben gekozen voor recent verschenen boeken die de kinderen wellicht nog niet kennen
en die daarom hun nieuwsgierigheid kunnen opwekken.
Een goede website om zelf geschikte boeken op te zoeken is jaapleest.nl.
Op die site bespreekt kinderboekenexpert Jaap Friso regelmatig nieuwe jeugdboeken. Maar
het belangrijkste is om uw kind vooral zelf een boek te laten kiezen dat niet te moeilijk is. Zo
zorgt u ervoor dat de leesmotivatie optimaal is en blijft.
Twee andere tips om het lezen tijdens de zomervakantie te bevorderen zijn:
• De Vakantiebieb-app: met deze app kunt u gedurende de zomermaanden gratis een aantal
boeken, ook kinderboeken, lezen op tablet of smartphone. Ook als u geen lid bent van de
bibliotheek. Dat scheelt ruimte in de koffer! U kunt de app downloaden van 1 juli t/m 31
augustus (www.onlinebibliotheek.nl/vakantiebieb).
• Tijdschriften: lezen hoeft niet per se uit een boek te zijn. Lezen in tijdschriften en strips
betekent net zo goed leeskilometers maken. Veel tijdschriften hebben in de zomermaanden
bovendien dikke vakantieboeken voor extra veel lees- en doeplezier.

Doelen week van 2 t/m 6 juli
Dit is voor de laatste maal dat we de schooldoelen dit jaar met u delen voor de week die gaat komen!
Doelen groepen 1-2
Taal

Rekenen
Voorbereidend schrijven

Andere info
Leerkrachtenbezetting

De letter van de week is de letter ij.
We gaan speuren naar letters en proberen zo hele woorden te vinden en
bereiden ons voor op tentjesdag.
We experimenteren met het inpakken van koffers en tassen en krijgen
inzichten in plattegronden.
Met schrijfdans doen we de les mandala’s recht en rond op krijtborden.
De kinderen leren in een doorgaande beweging een open guirlande te
maken in combinatie met een open arcade.
Vrijdag 6 juli is het tentjesdag!

Doelen groepen 3 B Eelkje
3ASara en Marloes
VLL
Lezen van drielettergrepige woorden
Schrijven van ansichtkaarten
Automatiseren leesvaardigheid
Rekenen
Rekenen met rekendriehoeken en getalmuurtjes
Aanbieden van even en oneven getallen
Turven
Schrijven
We leren om de schrijfletters aan elkaar te verbinden.
Leerkrachtenbezetting
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Doelen groepen 4A Rachel&Yvonne
4B Eelkje
Taal
Remediëren en herhalen van de geleerde taalvaardigheden.
Spelling
Herhaling van de aangeboden categorieën.
Rekenen
Oriëntatie op een plattegrond
Onderzoeken en gegevens verwerken in een tabel
Afstanden berekenen
Leerkrachtenbezetting

Doelen groepen 5
Taal
starten met nieuw thema: geheimen – woordenschat – ontdekken dat taal bestaat uit tekens die
volgens afspraken zijn gerangschikt – leren hoe je iemand kunt beschrijven – een
samenhangende opsomming beschrijven
Spelling

Leren schrijven van het tropisch woord- herkennen van een voorzetsel

Rekenen

Zelf sommen maken bij een verhaal – delen met en zonder rest – getallen boven de 100
onderzoeken en verkennen- optellen en aftrekken in verhaaltjes – gepast betalen – de
jaarkalender verkennen
Andere info
Donderdag 5 juli juffen en meesterdag voor groepen 5
Leerkrachtenbezetting
Doelen groepen 6
Taal
Spelling

We bespreken de gemaakte cito’s.
De kinderen herhalen de tot nu aangeboden woordsoorten, zinsdelen en leestekens. We
starten met blok 9 en 10.
Rekenen
De kinderen leren rekenen met grote getallen uit kranten. De kinderen leren verschillende
berekeningen te maken. De kinderen leren om rekenvragen uit contexten te halen. De
kinderen leren oppervlakte te berekenen met lxb. De kinderen leren om tijdsperioden te
berekenen in jaren en eeuwen. De kinderen leren rekenen met jaartallen.
Toetsen
Dinsdag 3 juli: Toets topo Noord Brabant en Limburg
Leerkrachtenbezetting
Groep 6a Maandag juf Rachel voor juf Hester
Doelen groepen 7A Merel
Taal
Thema: geluk
Elkaar tips en tops geven, het gedicht een passende lay-out geven en elkaars gedichten
lezen.
Spelling
Herhaling en remediëring.
Rekenen
Grafieken aflezen en interpreteren en rekenen met kortingen en procenten.
Andere info
Maandag 2-7: Schoolfotograaf!
Deze week KOM-gesprekken.
Leerkrachtenbezetting
Doelen groepen 7B Caroline en Marije
Taal
Vrij gedicht en rondeel schrijven bij het thema “Geluk”. Denken over de lay out passend bij
de inhoud.
Spelling
Herhalen en werkwoordvervoegen
Rekenen
Vermenigvuldigen onder elkaar, schatten, gemiddelden berekenen.
Leerkrachtenbezetting
Doelen groepen 8A en 8B
Taal
Herhalen
Spelling
Herhalen
Rekenen
Herhalen
Andere info
Musical oefenen
Leerkrachtenbezetting
-
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