Week 12
26-03-2021

Inhoud
Afsluiting thema: “In de keuken”
De afgelopen 5 weken hebben we gewerkt aan het thema “in de keuken”. Vandaag hebben we in de klas dit thema
afgesloten. We hebben een smakelijk avontuur beleefd; een kok moet goed kunnen proeven! We hebben geproefd
of iets zoet, zout, zuur of bitter smaakt. Daarna gesproken over wat vind je lekker en wat vind je minder lekker.
Meneer Ruud is als kok ook nog de klassen langs geweest om ons te verwennen met een stukje fruit. Mmmm, dat
was lekker (en gezond)!

Dit hebben we allemaal geproefd.

start nieuw thema: “lente”
Maandag starten we met een nieuwe thema; het thema “lente”. Als rode draad gebruiken
we het boek “kom uit het ei, kleintje”: moeder Hen legt een ei, maar ze weet niet hoe ze
deze uit moet broeden… Kunnen wij moeder Hen helpen? Verder gaan we het onder andere
hebben over de veranderingen van de natuur, dieren die uit een ei komen, de ontwikkeling
van ei tot kip, we gaan tellen met eieren, we leren nieuwe letters en nog veel meer!

Letter van de week
Gisteren hebben we een nieuwe letter geleerd. De “z” van zout.
Onderstaand klankgebaar hoort bij de “z”
Er mogen weer spullen meegebracht worden met de beginklank “z”.
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.
Zwarte rapportmappen:
Wij hebben al veel mapjes teruggekregen, maar nog niet van iedereen! 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.

Belangrijke data
02-04-2021 : Rapport deel B en C mee naar huis.
05-04-2021: 2e Paasdag (vrije dag).
27-04-2021: Koningsdag, kinderen zijn deze dag vrij.
03-05-2021 t/m 14-05-2021: meivakantie

Werk in uitvoering

wer
Zoals u ziet zijn ‘de koks’ al hard aan het werk geweest:

We hebben lekkere pizza’s gemaakt, jammie!

We hebben taarten versierd met schrijfpatronen.

En onszelf als kok geschilderd.

Afsluiting
Wij wensen u veel leesplezier!
Met vriendelijke groet,
Elsje Rijken en Sientje Lunenburg
(leerkrachten groep KA)

