Week 10
12-03-2021

Inhoud
Thema: “In de keuken”
Zoals u weet gaat ons nieuwe thema over ‘in de keuken’. En dan met name de keuken in een restaurant.
We hebben al veel nieuwe woorden geleerd n.a.v. het boek ‘de kok’. We oefenen met al die nieuwe woorden ook in
onze themahoek waar de kinderen zelf een rol kunnen spelen zoals : de (chef)kok, de ober en natuurlijk komen er
ook gasten in het restaurant.

We leren wat zoal de taken zijn van de verschillende mensen die daar werken.
Ook de andere activiteiten zijn afgestemd op dit thema; zo rekenen we bijvoorbeeld met tomaatjes, hakken het
woord soep in stukjes (s-oe-p), bedenken de kinderen wat er in de pan gaat als ze zelf mogen koken en maken
tekeningen van mama die pannenkoeken bakt.
De komende 2 weken werken we nog verder aan dit thema.

Letter van de week
Vandaag hebben we een nieuwe letter geleerd. De “g” van garde. Die wordt veel gebruikt in de keuken!
Onderstaand klankgebaar hoort bij de “g”
Er mogen weer spullen meegebracht worden met de beginklank “g”.
We leggen deze spullen op de lettertafel.

Organisatorisch
Rapporten deel B en C
In februari zijn de rapporten van groep 1-2 meegegeven en hebben we de rapportgesprekken gehouden.
Zoals u weet is alleen deel A meegegeven en besproken.
Omdat we de kinderen nu weer wat langer in de klas zien en ook de CITO-toetsen hebben afgenomen, zullen we
alsnog deel B en C van het rapport gaan invullen.
Op vrijdag 2 april krijgt u dit deel van het rapport (B en C) mee naar huis in een enveloppe.
Wanneer u vragen heeft over deel B en C dan kunt u via de mail contact opnemen met de leerkracht van uw kind.
Inzien CITO M-toetsen
Op 1 april zullen deze toetsen ingevoerd zijn in ParnasSys. U kunt dan als ouder, vanaf 1 april 2021 de CITO Mtoetsen van uw eigen kind inzien via het ouderportaal van ParnasSys. Mocht u als ouder(s) specifieke vragen hebben
over de toetsuitslag(en) van uw kind(eren), dan kunt u via de mail contact opnemen met de leerkracht van uw kind.
Zwarte rapportmappen:
Graag ontvangen wij de zwarte rapportmappen weer terug op school. U kunt deel A van het rapport eruit halen.
In juni krijgen de kinderen het rapport in deze map opnieuw mee naar huis.
Even voorstellen……..
Beste ouders/verzorgers van groep KA,
Mijn naam is Indy Beikes, ik ben 19 jaar oud en woon in Veldhoven. Ik ben tweedejaars student aan de PABO van
Hogeschool de Kempel. Ik heb dit eerste half jaar stage gelopen in groep 5 van deze school. De tweede helft van dit
schooljaar loop ik stage in groep KA. Ik ben er iedere dinsdag en af en toe een hele week. De opleiding bevalt me erg
goed en ik vind het stage lopen ook erg leuk en leerzaam. Ik vind het leuk om kinderen iets te kunnen leren en ik
hoop dan ook te leren hoe dit op een goede en efficiënte manier te doen.
Met vriendelijke groet,
Indy Beikes

Belangrijke data
02-04-2021 : Rapport deel B en C mee naar huis.
05-04-2021: 2e Paasdag (vrije dag).

Werk in uitvoering
Zoals u ziet zijn ‘de koks’ al hard aan het werk geweest.

Afsluiting

Ik wens u veel leesplezier!
Met vriendelijke groet,
Elsje Rijken en Sientje Lunenburg
(leerkrachten groep KA)

