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Wist je dat? 

 
 

- Wij leuke verhalen over de herfstvakantie hebben gehoord.  

- Groep 3b een nieuwe juf heeft en ze daar ook al les van gehad hebben. Ze heet juf Susan en werkt op 
maandag, donderdag en vrijdag.  

- Alle kinderen mooi op de foto staan!  

- De kinderen genieten van de muzieklessen, die gegeven worden door juf Tina op woensdag.  

- We lekker gaan eten tijdens het nationaal schoolontbijt  op donderdag 7 november. 

- De ontwikkelgesprekken op donderdag 14 november en dinsdag 19 november gaan plaatsvinden.   

                                                                                                    

                                                                                                                                         
 

 
Inhoud 
 
 
           
Deze letters en woorden kennen we al:  
   
Kern 1  
i-m-r-v-s-aa-p-e  
ik-maan-roos-vis-sok-aan-pen-en  
kern 2  
t-ee-n-b-oo  
teen-een-neus-buik-oog  
kern 3  
d-oe-k-ij-z  
doos-poes-koek-ijs-zeep  
kern 4  
h-w-o  
huis-weg-bos 
 

  
Wat gaan we verder nog leren in kern 4:  
 a-u  
tak-hut  



 
De nieuwe woorden en letters worden aangeboden aan de hand van een verhaal over oma die met kinderen naar 
het bos gaat en verdwaalt. Het thema van kern 4 is ‘waar ben ik?’.  
 
Kinderen zullen steeds vaker letters en woorden om zich heen herkennen bijv. in de auto of in de bus. Probeer dit te 
stimuleren. De kinderen leren zo welke functie die ‘rare’ tekens die ze leren toch hebben.  
Het is voor kinderen erg belangrijk dat ze regelmatig horen hoe goed ze al kunnen lezen.  
Geef daarom ook vaak complimenten. Daar groeien de kinderen van. 
 

      
 
 

Rekenen 
 
We zijn nog druk bezig met blok 4. 
 

 



 

Over een week starten we alweer met blok 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Vreedzame school: 

 
We zijn inmiddels bezig met blok 2. We leren hoe we conflicten het beste kunnen oplossen.  
We gaan voor win-win oplossingen. We hebben de petjes geïntroduceerd. Deze petjes  
helpen bij het oplossen van conflicten. Tijdens rollenspellen laten we de kinderen ervaren wat de functie is van de 
gekleurde petjes.  
Petjes:  
Rood: boze reactie, hard (leeuw)  
Blauw: terughoudend, weglopen van de situatie. Verlegen. (schildpad)  
Geel: trots, je mening netjes kunnen verwoorden (pauw) 

 

 

 

Organisatie 

 

Nationaal schoolontbijt 

 

Volgende week donderdag 7 november hebben we een schoolontbijt. We bespreken deze week met de 
kinderen waarom het belangrijk is om goed te ontbijten. De wethouder van onderwijs en de 
beleidsadviseur van onderwijs komen bij ons op school mee ontbijten. 
Dit jaar krijgt de ontbijtweek een thema: ‘Neem de tijd voor je ontbijt!’. Vaak is de factor tijd voor ouders 
en kinderen elke dag een drempel voor een gezond en gezellig ontbijt. 
De kinderen moeten voor het ontbijt het volgende meenemen: een bord, yoghurtbakje, beker, mes en 
lepel, alles voorzien van naam. Deze ontbijtspullen mogen op maandag 4 november al meegenomen 
worden of anders in de ochtend van donderdag 7 november. Dit vanwege de studiedag op dinsdag en de 
stakingsdag op woensdag. 
We beginnen de dag gewoon om 8.30 uur. 
 

 
Kijkmoment ouders in groep 3 

 
In de vorige nieuwsbrief hebben wij een kijkmoment aangekondigd op 6 november. Echter is de school op 
deze dag gesloten vanwege het staken van de leerkrachten. Daarom hebben we het kijkmoment verplaatst 
naar woensdag 13 november.  
We willen u laten zien hoe wij werken met uw kind. U bent van harte welkom op deze dag van 11:45 uur 
tot 12:05 uur. U begrijpt dat wij met de kinderen bezig zijn en dat wanneer u komt, u de les vanaf de 
zijkanten van de klas kunt volgen. U zult waarschijnlijk wel moeten staan. Laat u verrassen! Omdat het best 
druk zal zijn in de klas, willen we u vragen om geen kleine kinderen mee te nemen.  
 



 

 
 
 
 
Belangrijke data 
 

- 1 november: uw kind krijgt de uitnodiging voor de ontwikkelgesprekken mee naar huis. 

- 5 november: studiedag. De kinderen zijn deze dag vrij.  

- 6 november: stakingsdag. De school is op deze dag gesloten. Uw kind is deze dag dus vrij.  

- 7 november Nationaal schoolontbijt. Denk aan de spullen die je hiervoor mee moet nemen! 

- 14 november: eerste ontwikkelgesprekken over de vorderingen van uw kind. De tweede datum is 

dinsdag 19 november.  

- 20 november: judo eindspektakel in de Ekkerman. Hierover hoort u meer in de volgende 

nieuwsbrief. Houdt deze datum vrij want u mag hier als ouder bij zijn.  

 
 

Jarigen van de maand  

 

Jarigen van de maand november 
 

Groep 3A Groep 3B 

Reza 
 

 

 

 

 

Groetjes, de leerkrachten van groep 3 


