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Wist je dat?

-

We al 16 letters hebben geleerd, en daardoor al in echte boekjes kunnen lezen.
We hard gewerkt hebben aan onze kijkdoos, omdat we het woordje DOOS hebben geleerd.
We graag op de computer met Zoem de bij werken, en we dit thuis ook kunnen doen!
We een leesbingo mee hebben gekregen, die we na de vakantie weer mogen inleveren.
We nu lekker gaan genieten van de herfstvakantie.
We na de herfstvakantie starten met judo lessen, je leest hierover meer bij organisatie.

Inhoud
Taal / Lezen

Deze letters kennen we al:
Kern start
i, k, m, s
Kern 1
p, aa, r, e, v
kern 2
n, t, ee, b, oo
We zijn deze week begonnen met kern 3:
Het thema is: Hoe voel jij je?
Letters :d–oe–z–ij-h
Woorden: doos, doek, zee, ijs, haar.

Rekenen
We hebben vandaag de toets van blok 3 gehad. De klok is ook aan bod gekomen, we hebben geoefend met
hele en halve uren. Dat is toch nog wel lastig. Vraag af en toe maar eens aan uw kind hoe laat het is.
Na de vakantie beginnen we met blok 4.
In blok 4 blijven de bus-sommen belangrijk en het splitsen komt nog regelmatig terug.
Wat nieuw in groep 3 wordt aangeboden is het rekenen met geld en het werken met plattegronden met
behulp van blokjes.

Muzieklessen
Na de vakantie starten de wekelijkse muzieklessen. Deze lessen worden gegeven door
muziekleerkrachten van Art4u.
Wij krijgen in de groepen 3 op dinsdag muziekles van juf Tina.

Burgerschap
De pauzes
Wij zijn in de groepen 3 intensief bezig met het voor- en nabespreken van de pauzes. Vooraf hebben we
het vaak over de verschillende spellen die gespeeld kunnen worden op het schoolplein met de daarbij
behorende spelregels. We bespreken daarbij ook hoe kinderen met elkaar iets kunnen afspreken of hoe ze
iets kunnen oplossen wanneer het mis gaat. Na de pauzes evalueren we hoe het gegaan is en wat er al heel
goed ging en waar we nog aan kunnen werken samen.

Organisatie

Herfst leesbingo
We zijn nu 8 weken bezig met het leesproces. De kinderen hebben al
veel letters geleerd.
Het is daarom erg belangrijk om in de vakantie iedere dag even stil te
staan bij het leren lezen. Als u 10 minuten leest met uw kind zal het
leesproces zich verder ontwikkelen en krijgt het geen terugval.
Om het lezen aantrekkelijk te maken hebben de kinderen een herfst
leesbingo mee naar huis gekregen en een leesblad. Dit leesblad kan op
verschillende plaatsen en manieren gelezen worden.
Wanneer er een activiteit van het bingoblad is volbracht, dan mag uw
kind deze doorstrepen.
Het zou leuk zijn als het hele blad aangestreept is.
Het is de bedoeling om dit blad na de herfstvakantie weer mee naar
school te nemen, zodat de kinderen vol enthousiasme kunnen vertellen
over hoe ze hebben gelezen.

Judolessen
Vanaf woensdag 28 oktober tot vrijdag 18 november worden er judolessen gegeven tijdens de gymlessen.
Wij willen u vragen uw kind op deze dagen een wit T-shirt mee te geven. Voor het judo pak wordt gezorgd.
Ze gymmen op blote voeten.

Nationaal schoolontbijt donderdag 5 november 2020
Op donderdag 5 november hebben we weer een schoolontbijt, met als thema: “Een betoverende tijd
begint met een gezond ontbijt”. Het nationaal schoolontbijt met dit thema wordt feestelijk geopend vanuit
de Efteling. We bespreken in de week ervoor met de kinderen waarom het belangrijk is om goed te
ontbijten.
Het gezonde ontbijtpakket bevat: volkorenbrood, volkorenbolletjes, volkoren krentenbollen, glutenvrij
brood, glutenvrije bolletjes, volkorencrackers, halvarine, 30+ kaas, appelstroop, 100% pindakaas, halfvolle
melk, halfvolle yoghurt, thee, ei, komkommers en fruit.

De kinderen moeten voor het ontbijt het volgende meenemen: een bord, yoghurtbakje, beker, mes en
lepel. Alles voorzien van naam en graag in een tas! Deze ontbijtspullen mogen vanaf 4 november al
meegenomen worden of anders in de ochtend van donderdag 5 november. We beginnen de dag gewoon
om 8.30 uur.
Tot slot: Wegens aangescherpte RIVM maatregelen maken we geen gebruik van ouderhulp bij het ontbijt.
Uiteraard nemen wij de RIVM maatregelen met betrekking tot hygiëne in acht!
Kennismaking juf Meike
Hallo,
Mijn naam is Meike Stoelinga, ik ben 22 jaar en ik woon in Hapert. Vanwege de operatie van juf Marion, zal
ik na de herfstvakantie op donderdag en vrijdag de leerkracht zijn van groep 3b.
Zelf ben ik nu op maandag tot en met woensdag aan het werk op BS de Brembocht, in groep 5. Ik vind het
heel erg leuk dat ik dit nu kan aanvullen met twee dagen in groep 3b op BS Eigenwijs.
Naast het lesgeven, dans ik graag en geef als vrijwilliger leiding aan een groep Jong Nederland Hapert. Wij
draaien wekelijks deze groep en verzinnen leuke activiteiten voor onze leden.
Mochten er nog vragen zijn, ben ik bereikbaar via het volgende
email-adres: m.stoelinga@veldvest.nl
Vragen staat vrij en de deur staat altijd open.
Ik heb er in ieder geval veel zin in!
Met vriendelijke groeten,
Meike Stoelinga

Belangrijke data
-

19 t/m 23 oktober: herfstvakantie
2 november en 11 november: ontwikkelgesprekken
5 november: nationaal schoolontbijt

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

