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Wist je dat? 

 
 

- We jullie het beste wensen voor 2021! De start is even anders dan normaal, maar we 
hopen er toch een heel fijn en mooi jaar van te maken samen met jullie allemaal.  

- We deze gekke start toch als fijn hebben ervaren door alle betrokkenheid van de 
kinderen en de ouders 

- Wij trots zijn op alle leerlingen die zou goed hun best doen thuis met het schoolwerk 

- We ook heel blij zijn op alle juffen en meesters thuis. Bedankt voor alle inzet! 

                                                                                                  

 
Inhoud 
 
 
Lezen 
We hopen dat jullie thuis genieten van het lezen samen met uw kind. Wij 
merken tijdens de online leesmomenten dat er veel kinderen zijn die 
gegroeid zijn in hun leesontwikkeling en dat vinden we fijn om te zien. 
Het samen lezen en blijven oefenen en herhalen speelt hierin een grote 
rol. Dus ga zo door! 
 

De kinderen hebben deze week thuis het werkboek van kern 6 
afgemaakt en ze hebben vandaag een start gemaakt met het 
oefenboekje van Veilig Leren lezen. Hierin zullen ze volgende week 
verder werken. In dit oefenboekje staan vooral opdrachten, waarbij de 
leesmoeilijkheden die reeds zijn aangeboden worden herhaald. Denk 
hierbij aan de tweetekenklanken ( ui, au, oe etc.). 
 
 
Spelling 
We benoemen nog even kort de stapjes van Veilig Gespeld. We merken dat 
voornamelijk stap 3 soms lastig is. Deze stap is echter wel belangrijk omdat uw 
kind moet oefenen met spellen en niet de woorden moet naschrijven. Foutjes 
maken en deze verbeteren is dan ook niet erg, daar leren kinderen juist van! 
 

stap 1: Lees de hele bladzijde met plaatjes ernaast.   
Stap 2: Lees de blauwe woorden nog een keer.   
Stap 3: Leg het boekje of teamspagina weg en schrijf de woorden op, zonder te 
kijken 
Stap 4: Kijk na of de woorden goed zijn opgeschreven en verbeter je foutjes. 
 
 



 

 
Rekenen 
Voor de rekenlessen zijn volgende week weer instructiefilmpjes opgenomen. De inhoud van deze filmpjes 
is wel aangepast. Deze week ging het vooral om de uitleg van de opdrachten en komende week zal de 
nadruk liggen op automatiseringsoefeningen. De juffen leggen eerst kort iets uit en daarna kun je met het 
filmpje meedoen met papier en potlood en het spelletje.  
 

Burgerschap 

 
online groepsmoment 
Op maandag en donderdag hebben wij in de groepen 3 een online groepsmoment. Dit groepsmoment 
wordt gecreëerd om het groepsgevoel te behouden. We doen dan een spelletje of kletsen gezellig met 
elkaar. De tijden blijven hetzelfde:  
Groep 3a: 9.30 uur 
Groep 3b: 8.30 uur 
 

 
contact met leerkracht 
We merken dat de dagelijkse online leesmomenten als erg fijn worden ervaren om 
even contact te maken met de leerkracht en klasgenoten.  
Als er kinderen zijn die behoefte hebben aan extra contact en gesprekjes, dan kun je 
de leerkracht altijd bereiken via chats in Teams of via de mail. 
 
 

contact met klasgenoten 
We horen van verschillende kinderen al dat ze elkaar hebben gezien of gesproken en dat ze zelfs al samen 
hebben gewerkt aan bijvoorbeeld rekenen. We vinden het fijn om dit te merken. 
Het is fijn voor kinderen om, ondanks deze gekke tijd, toch hun vriendjes en vriendinnetjes te blijven zien 
en spreken.  
 
 
 

Organisatie 
 
 

Dagplanning 

In de bijlage, van dezelfde mail als waarin deze nieuwsbrief wordt verstuurd, is een dagplanning 

toegevoegd. Deze dagplanning is gemaakt voor de week van 11 t/m 15 januari. Deze planning is op 

dezelfde manier opgebouwd als de vorige planning. De opdrachten of boekjes kunnen echter verschillen. 

Voor vragen of onduidelijkheden kunnen jullie altijd terecht bij de leerkrachten. 

 

Teams Agenda 

Er zijn een aantal online momenten vastgezet in de agenda van Teams. Dit zijn de groepsmomenten, de 

leesmomenten en eventuele extra gesprekken. Wanneer je de Teams pagina bekijkt kun je aan de 

linkerzijde het icoontje van agenda aanklikken. Hierin staat welke dagen en tijden er een online moment is 

in gepland voor uw kind. De momenten kunnen dus per leerling verschillend zijn. 



 

 

Aankondiging rapporten en oudergesprekken  
Het duurt nog even maar op woensdag 10 februari krijgen de leerlingen het eerste rapport mee naar 
huis. Bij het rapport zit ook de uitnodiging voor het oudergesprek.  
  
In de onderbouw worden de oudergesprekken met de ouder en de leerkracht gehouden. Zit uw kind 
in groep 5 mag uw kind ook aansluiten en meepraten over zijn of haar eigen ontwikkeling. Dit is niet 
verplicht. Vanaf groep 6 is het de bedoeling dat het kind-ouder- leerkracht gesprekken zijn.   
  
De oudergesprekken staan gepland op donderdag 25 februari en maandag 1 maart.   
Deze zullen digitaal plaatsvinden. Hiervoor wordt u door de leerkracht van uw kind, met een 
link uitgenodigd. Dit gebeurt middels een uitnodiging vanuit uw eigen mailadres.  
Wilt u ervoor zorgen dat u tijdig klaar zit en online bent? De camera van uw device graag aan zodat we 
elkaar ook aan kunnen kijken en de microfoon even gedempt. De leerkracht zal via Teams contact 
opnemen op het tijdstip van uw gesprek. We danken u hartelijk voor de medewerking.  
 

 

Nieuwsbrief 15 januari 

Eigenlijk zou de eerstvolgende nieuwsbrief komen op 15 januari. 

Maar er zal op vrijdag 8 januari een nieuwsbrief worden verstuurd met verdere informatie. We zullen jullie 

dan informeren over de week van 11 t/m 15 januari. 

 

 

 Belangrijke data 

 

- Groepsmoment online: maandag 11 en donderdag 14 januari (groep 3a: 9.30 uur, groep 3b: 8.30 uur) 
- Leesmomenten online: iedere dag. Bekijk de agenda in Teams. 
 

 

Jarigen van de maand 

 

Jarigen in de januari 

Groep 3A Groep 3B 

Soraya 
Rozena 
Miller 

Jelle 

Nubia 

*verjaardagen kunnen, bij heropening van de scholen, in 

afstemming met de leerkracht gepland en gevierd worden. 

 

Met vriendelijke groet,  
De leerkrachten van groep 3  
  
Carlijn Elias, Marion Teeuwen en Judith Rijken  


