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Wist je dat?

-

We door de schoolfotograaf weer mooi op de foto gezet zijn.
We alweer begonnen zijn aan blok 3 van rekenen.
We volop bezig zijn met het splitsen van getallen tot en met de 10. En bus sommen met erbij en
eraf.
Afgelopen woensdag de Kinderboekenweek is gestart met het thema: en toen?
Het echt herfstweer is sinds deze week en dat we volgende week met spulletjes uit de natuur gaan
knutselen

Inhoud
Taal / Lezen

Deze letters kennen we al:
Kern start
i, k, m, s
Kern 1
p, aa, r, e (volgende week leren we de letter /v/)
kern 2
n, t, ee

Welke letters gaan we verder nog leren in kern 2:
b, oo

Rekenen
We zijn inmiddels begonnen met blok 3. In dit blok maken de kinderen kennis met de bus-sommen.
Ze leren op deze manier het erbij en eraf teken. Mensen stappen in (+) en mensen stappen uit (-).
Vraag aan uw kind hoe we hiermee in de klas oefenen. Vraag naar het bus-verhaal.

We zijn nog druk bezig met het splitsen van de getallen tot en met 10.

Burgerschap

Leerlingenraad
Op onze school is een leerlingenraad, deze leerlingen zitten in groep 6-7-8. In onze klas staat een
brievenbus/ ideeëndoos waarin we samen ideeën kunnen verzamelen voor de leerlingenraad. Wij hebben
hierover een gesprek gehad in de klas en de beste ideeën worden doorgestuurd naar de leerlingenraad. Zij
gaan onze ideeën bespreken en bekijken welke ideeën uitvoerbaar zijn. Zo leren de kinderen dat ze mee
mogen denken en beslissen over schoolse zaken.

Kinderboekenweek
EN TOEN?
Tijdens de Kinderboekenweek 2020 gaan we terug in de tijd. Boeken brengen geschiedenis tot leven,
waardoor de wereld van vroeger tastbaar wordt. Lees spannende verhalen over ridders, verplaats je in
oorlogstijd of kom van alles te weten over de Oudheid.
Je hebt geen tijdmachine
nodig om andere tijden te
ontdekken. Verken
werelden uit het verleden
door het lezen van boeken!

Organisatie
Gymlessen
Deze week hebben alle klassen in de gymzaal mogen gymmen. De gemeente gaat nu met een meting
bekijken of de gymzaal voldoet aan de juiste eisen. Voordat we hier de uitslag van hebben, gymmen we
weer buiten. Dus: vanaf volgende week zijn de gymlessen weer buiten en hoeven de kinderen geen
spullen mee te nemen. Wanneer de uitslag bekend is en we meer weten, zullen we het u zo spoedig
mogelijk laten weten.
Het eerder verstuurde mailtje van ‘gymmen op woensdag’ van Susan Jacobs vervalt dus bij deze.

Belangrijke data
-

19 t/m 23 oktober: herfstvakantie

Verjaardagen
Jarigen van de maand oktober
Groep 3a
Rayan
Naïma
Zoë

Groep 3b
Janne
Noud
Lola
Luciano
Maddox

Met vriendelijke groet,
De leerkrachten van groep 3
Susan Jacobs, Marion Teeuwen en Judith Rijken

