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Groep 3 

 We staan aan het begin van een drukke, spannende en gezellige 
tijd. Zaterdag komt Sinterklaas weer in Nederland. In de klas 
wordt zijn naam steeds vaker genoemd en wordt er al af en toe 
een sinterklaasliedje gezongen.  

 Deze week sluiten we thema 3 van Lijn 3 af en na ongeveer 10 
weken leesonderwijs zijn we best nieuwsgierig hoe ver de kin-
deren zijn in hun leesontwikkeling. Daarom wordt deze week de 
herfstsignalering afgenomen. 

 Woensdag 20 november gaan we naar het spoorwegmuseum. 

Thema 4 van Lijn 3 gaat over de hulpdiensten, maar wij gaan 
natuurlijk ook uitgebreid praten over de trein en de stoomtrein. 

 Tijdens de rekenles zijn we druk aan het oefenen met de splitsin-
gen t/m 10, plus- en minsommen t/m 10 en we tellen met spron-
gen van 5 en 10 tot 100. Het tellen met huppen van 2 vinden we 
nog een beetje lastig. Oefent u thuis mee? 

Groep 4 

 

 Daar zijn we weer! In de gezelligste tijd van het jaar. Onze 
kalender in de klas staat vol met leuke uitjes en feesten en 
tussendoor proberen we de kalmte te bewaren. Gelukkig 
hebben buigkracht! Dit hebben we geleerd van een jongen 
en meisje, genaamd Effi en Furon. Zij zijn al echte breinhel-
den en helpen ons om onze krachten te ontwikkelen. Zo zijn 
we in de klas aan het oefenen met de tafel van 2. Daarvoor 
hebben we 'doorzetkracht' nodig, maar ook 'startkracht' en 
'spiegelkracht'. Op www.breinhelden.nl vindt u veel informa-
tie over deze breinhelden.  

 Nu we het toch over de tafel van 2 hebben... Thuis kunt uw 
zoon/dochter ook oefenen op www.tafeldiploma.nl en 
oud.onlineklas.nl. Op school gebruiken we deze sites ook. 
Erg leuk en doeltreffend om de tafel van 2 te automatiseren. 

In een veilige omgeving leren wij van en met elkaar. 

Groep 1 & 2 

 Groep 1 en 2 zijn deze week begonnen met een project over 

treinen. Van grote dozen worden treinen geknutseld, we leren 

treinen vouwen en we horen verhalen over treinen en het open-

baar vervoer. Volgende week woensdag gaan we naar het Spoor-

wegmuseum in Utrecht en zullen we treinen van dichtbij gaan 

bekijken en misschien nog wel veel meer te weten komen over 

treinen. En zaterdag zal waarschijnlijk ook Sinterklaas in Neder-

land aankomen met de (stoom-)trein.  

 Dit najaar hebben we al verschillende keren regen gehad en zal 

uw kind door het buitenspelen op het groene plein wat viezer 

naar huis gekomen zijn. Enkele kinderen hebben op school re-

genlaarzen staan zodat ze lekker buiten kunnen spelen ook als 

het regent of nat is, want daar blijven wij niet voor binnen.  

 Groep 1 heeft behoefte aan jongens en meisjes onderbroeken, 

sokken en jogging broeken. Heeft u deze kledingstukken liggen 

voor ons, dan willen wij die graag hebben om te gebruiken bij de 

ongelukjes die hier in de groep nog wel eens gebeuren. 

Groep 5 

 In groep 5 hebben wij in de week van heilige huisjes het onder-
werp protestantisme. Vrijdag 15 november gaat groep 5 naar de 
dorpskerk.  

 Donderdagmiddag 21 november gaan de kinderen een begin 
maken aan de surprise. Op deze dag moeten ze hiervoor een 
doos en eventueel andere materialen meenemen. 

 Dinsdag 26 november is de voorleeswedstrijd. Groep 5 t/m 8 
doen hieraan mee op school. 

 Woensdag 27 november is de laatste keer Lego.  

 Op donderdag 28 november gaan de kinderen in de ochtend 
naar school, maar zijn ze in de middag vrij.  

 Maandag 2 december moeten de surprises op school worden 
ingeleverd. Deze worden uitgepakt op 5 december, wanneer wij  
Sinterklaas vieren. 

Groep 6 

 Zaterdag komt Sinterklaas weer in het land. Dat betekent dat 
we binnenkort lootjes gaan trekken voor de surprise. 

 Dinsdag 26 november strijdt de beste voorlezer van groep 6 
tegen andere groepen van de bovenbouw. Voorafgaande aan 
deze wedstrijd worden er in de klas voorrondes gehouden. 

 27 november is de zesde en laatste workshop Lego van dit 
schooljaar. Afgelopen woensdag hebben de kinderen een 
rijdende veegwagen gemaakt. De resultaten waren prachtig!  

 Deze week is de week van de heilige huisjes. In groep 6 heb-
ben we het over de islam. Om de week af te sluiten gaan we 
vrijdag naar een moskee in Leiden. Wat fijn dat er voldoende 
ouders zijn om te rijden!  

Groep 7 

 Groep 7 gaat vrijdagmiddag 28-11 hun aandeel leveren voor 
de plastic tentoonstelling in het zwembad. Het is de bedoe-
ling dat zij zelf flexibel klein plastic materiaal hiervoor mee 
naar school nemen zoals: verpakkingen, sinaasappelnetjes, 
chipszakken, plastic zakjes, flessendoppen en eierdozen. 

 Er worden in de week van 18 november voorrondes in de 
klas gehouden voor een voorleeswedstrijd. Wie het leuk 
vindt, mag met een zelfgekozen tekst meedoen. 

 Verder hebben de kinderen een datum gekozen voor hun 
boekbespreking, de informatie hierover hebben zij in de 
heen- en weermap.  

 Het viel niet mee, maar het is toch gelukt voor alle kinderen 
om een "land" te kiezen als thema voor hun werkstuk!  

  Informatie en instructie hierover volgen nog. 

Groep 8 

 Groep 8 is druk met toetsen en eigen doelen behalen. Er 
wordt hard gewerkt!  

 Wist u dat groep 8 steeds meer spreekwoorden en uitdruk-
kingen herkent en gebuikt tijdens de lessen. 

 Deze week mogen de kinderen kennis maken met het Joden-
dom en als het mogelijk is plannen we een bezoek aan een 
synagoge.  

 Tussendoor mogen we ook bezoekjes brengen aan de VO 
scholen. Afgelopen vrijdag zijn wij op bezoek geweest naar 
het Rijnlands. Maandagochtend 25 november mogen we 
naar het Adelbert.  

Vraag maar raak! Thuis op de bank! 
 
- Stel je kon onzichtbaar zijn..wat zou je dan op school doen? 
- Waar moest je vandaag het hardst om lachen? 
- Hoe heb jij iemand geholpen vandaag of iemand jou? 

http://www.bsjanbaptist.nl/nieuws/
http://www.bsjanbaptist.nl/nieuws/
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In een veilige omgeving leren wij van en met elkaar. 

Beste ouders, 

 

Sommigen onder u zullen gemerkt hebben dat we een nieuw telefoonsysteem hebben wat nog niet helemaal up-to date is. U krijgt 

nu een raar keuze-menu te horen. Daar wordt nog aan gewerkt en vanaf volgende week zal het in orde moeten zijn. 

U krijgt dan de keuze om direct een absentie in te spreken. U kunt dan een ziek kind of een kind dat naar de dokter moet afmelden. 

Vertel altijd duidelijk de voor- en achternaam van uw kind en de groep dus : "Piet is ziek en komt vandaag niet. Hij zit in groep 4." U 

hoeft niet meer te wachten op een leerkracht. 

 

Er is nog meer communicatie-nieuws. De groepen 2 en 6 hebben een proef gedaan met een app. Die app heet Parro en is een app 

voor schoolcommunicatie. Nicole de Zwart (ouder en MR-lid) heeft zich hiervoor extra ingespannen en met succes want de proef 

beviel prima. We hebben besloten om de app aan te gaan schaffen voor alle groepen en dus voor alle kinderen van de school. U 

gaat daarvoor een zogenaamde koppelcode krijgen. Als we volgende week zover zijn krijgt u nog een mail met alle informatie. 

 

We zijn druk bezig om onze communicatie te verbeteren maar het kan altijd beter. Komt u naar het ouderpanel op dinsdag  

26 november? We horen graag uw mening en ideeën. 

 

Met vriendelijk groet, 

 

Caroline de Wild 

Ouderpanel 

 

Op dinsdag 26 november hebben we weer een ouderpanel. U 
heeft daar een mail over gehad en we hebben al veel enthou-
siaste reacties. Leuk!! Maar...er is ook nog een plaats voor u.  

 

Komt u ook om mee te denken over huiswerkbeleid, onze 
plasticarme overblijf,  en duurzaamheidsbeleid, over het 
schoolreisje en over de toekomst van onze oudergesprekken 
en portfolio's? 

 

We horen graag uw ideeen. Laat het Caroline even weten!  
directie@bsjanbaptist.nl 

Datalijst komende tijd 

Datum Wat? Wie? 

di 26-11 Ouderpanel Alle ouders 

do 28-11 Studiemiddag, kinderen  
‘s-middags vrij! 

alle groepen 

do 5-12 Sinterklaasviering alle groepen 

vrij 6-12 Studiedag, kinderen vrij! alle groepen 

ma 9-12 Oudergesprekken groep 2 t/m 8 

woe 11-12 Oudergesprekken groep 2 t/m 8 

GGB op de St Jan Baptist   

Klein probleemgedrag (incidenteel)  Groot probleemgedrag (of structureel klein probleemgedrag)  

K.1. Te laat G.1. Structureel te laat ( leerplichtambtenaar) 

K.2. Fysiek contact (slaan, ongepaste / ongewenste aanrakingen) G.2. Fysieke agressie (ongecontroleerd) 

K.3. Gebrek aan respect voor leerkrachten en leerlingen  G.3. Bedreiging  

K.4. Iemand buitensluiten bij bv feestjes G.4. Ongepaste affectie/seksuele intimidatie 

K.5. Liegen/bedriegen  G.5. Verbale agressie (grensoverschrijdend) 

K.6. Afpakken, verstoppen, vernielen van spullen (gum/potlood) G.6. Discriminatie 

K.7. Onacceptabel gebruik digitale middelen (snappet, internet op 
schoolcomputers) 

G.7. Structureel pesten en creëren groepsdruk ( pestprotocol) 

K.8. Telefoon tijdens schooltijd niet inleveren G.8. Liegen over stelen van telefoon of geld 

K.9. Opstandigheid/in discussie gaan over genomen corrigerende 
maatregelen 

G.9. Afpakken, verstoppen, vernielen waardevolle privé spullen (sleutels, 
telefoon) 

K.10. Lichte verstoring lesactiviteit G.10. Diefstal 

K.11. Bewust niet actief deelnemen aan de lesactiviteit  G.11. Vandalisme 

K.12. Niet aan schoolregels houden G.12. Onacceptabel gebruik van sociale media (gevolgen merkbaar in de klas 
of op school) 

K.13. Niet aan klassenregels houden G.13. Gebruik/bezit van vuurwerk, lucifers, aanstekers, zakmessen 

K.14. Overtreding kledingvoorschriften (te korte rokjes/broekjes) G.14. Ongeoorloofd verblijf buiten schoolterrein gedurende de schooldag 
/weglopen 

K.15. Bezit van energydrankjes  G.15. Ongeoorloofd verblijf in schoolgebouwen na sluiting  

 G.16. Roken  

http://www.bsjanbaptist.nl/nieuws/

