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Wist je dat?

-

De kinderen genieten van de muzieklessen, die gegeven worden door
juf Tina en meester Bart
We lekker hebben ontbeten tijdens het nationaal schoolontbijt op
donderdag 5 november.
De kinderen ook voortaan kunnen ‘race’-lezen. Dat betekent zoveel
mogelijk woordjes goed lezen in 1 minuut tijd.

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
kern 3
d–oe–z–ij-h

Deze week zijn we begonnen aan kern 4:
Het thema is: Waar woon jij?
De letters die worden aangeboden zijn:w–o–a–u-j
En de bijbehorende woorden: wip, zon, zak, bus, jas

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.

Burgerschap
Samenwerken
We besteden op school natuurlijk ook aandacht aan samenwerken en spelen. De kinderen mogen meerdere
keren per dag activiteiten samen uitvoeren, dit loopt uit van samen lezen tot samen ganzenbord spelen.
Wanneer je samenwerkt is het belangrijk dat je overlegt en goede afspraken maakt. En wanneer je ’n
spelletje speelt moet dit natuurlijk ook eerlijk gespeeld worden. Deze week hebben de kinderen samen een
tekening gemaakt en samen gelezen uit het boekje van Veilig&Vlot. In tweetallen gaat dit al heel goed.

Organisatie
Sinterklaas
Dit schooljaar vieren we Sinterklaas op donderdag 3 december. Deze dag zal i.v.m. Covid-19 een andere
invulling krijgen dan normaal. Er zal geen aankomst op het schoolplein zijn zoals andere jaren. De Sint en
Pieten komen echter wel naar school. In de nieuwsbrief van vrijdag 20 november ontvangt u daar meer
informatie over.

Belangrijke data

- 10 november: studiedag. De kinderen zijn deze dag vrij.
- 11 november: ontwikkelingsgesprekken
- 17 november: brandoefening op school

Jarigen van de maand
Jarigen van de maand november
Groep 3A
Liam m
Ariana
Jaylee
Roan

Groep 3B
Sanne
Sara

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

