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Wist je dat?

-

Sinterklaas weer in Nederland is aangekomen.
Wij ook op school het Sinterklaasjournaal kijken.
Dit soms nog best spannend is.
We het fijn vonden alle papa’s en mama’s gesproken te hebben.
We heel blij zijn eindelijk weer te mogen gymmen.
Elke lange dag 5 minuten zelfstandig lezen op het programma staat.

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
kern 4:
w-o-a-u-j

Vandaag zijn we begonnen aan kern 5. Het thema is : Mag dat wel?
Letters die we hierbij leren zijn: eu–ie–l–ou-uu
Woorden: jeuk, ziek, lijm, hout, vuur.

Rekenen
We zijn vandaag begonnen aan blok 5.
Dit zijn de belangrijkste onderdelen:

Burgerschap
Brandoefening
Dinsdag hebben we een brandoefening gehad op school. Dit is prima verlopen. Daarna hebben we kort
besproken wat er al heel goed ging en waar we nog op moeten letten en waarom het belangrijk is om af en
toe te oefenen.

Organisatie
Sinterklaas
3 december is het zover. De aankomst van Sinterklaas en zijn Pieten op Veldhoven Midden. Op deze dag
starten alle leerlingen in de groepen. De aankomst van Sinterklaas vindt dit jaar, anders dan anders, in de
school plaats en is alleen voor onze eigen leerlingen. Voor alle duidelijkheid; ouders, broertjes en zusjes
kunnen hierbij niet aanwezig zijn. De groepen 1 t/m 5 zullen om de beurt een bezoekje brengen aan de
Sint en zijn Pieten. Verder zorgt iedere klas voor een eigen invulling van de dag.
Sinterklaas heeft ons laten weten hiervoor te hebben gekozen, zodat hij en zijn Pieten de richtlijnen van
het RIVM in acht kunnen nemen/ op kunnen volgen. Zij zullen dan ook zorgen voor een verpakte traktatie.
Mochten er relevante / medische zaken zijn, waarmee wij rekening kunnen houden m.b.t. de traktatie
verzoeken we u dit door te geven aan de groepsleerkracht.

Belangrijke data
-

3 december: Sinterklaas op school

Jarigen van de maand
Jarigen van de maand december
Groep 3A
Groep 3B
Jasmijn
Jadelyn
Faye

Roxanne
Fenna
Mick

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

