nieuwsbrief 3

Agenda

Jarigen

26 januari 2019

Datum
Elke
ma.mi en
do.mo

Activiteit
Gym! Denkt u aan de gymkleding? Niet alle leerlingen dragen passende
gymschoenen. Dit is met spel wel nodig en handig!

28 jan
6 feb
11 feb
18-22 feb
25 feb
4 maart

Dienst kerk en school, u heeft hiervoor een uitnodiging ontvangen.
Studiedag, leerlingen vrij
Rapport mee
voorjaarsvakantie
Oudergesprekken, aanmelding via parro
- volgende nieuwsbrief

Jarigen tot de volgende nieuwsbrief zijn:
Naam
Leeftijd
22-1
Sophie
26-1
Swen
21-2
Tijmen
21-2
Esmay
28-2
Isabel
van O

Van harte gefeliciteerd met je verjaardag en alvast een heel fijne dag gewenst!

Gym

Het is voor veel kinderen nog niet helemaal vanzelfsprekend, niet alleen maandag maar
ook donderdag de gymkleren mee!!!
Wilt u er ook op letten? Maandagmiddag en donderdagochtend!

Doelen

Lezen: We hebben al 5 thema’s afgerond, en deze week zijn we gestart met thema 6. Dit
thema gaat over Feest. De nieuwe letters zijn de ou, j, ch, ng, nk. We blijven dagelijks
woordrijtjes lezen en ook bij dit thema hebben de kinderen weer een boekje mee naar
huis gekregen. Aan het eind van het thema plannen we een middag waarop we het
letterfeest gaan vieren: een middag waarop we vieren dat we nu echt alle letters kennen.
Hier komt nog bericht over mee naar huis.
Schrijven: we haken in op de geleerde letters, maar gaan ook meer herhalen. Zo zien we
nu bijv. kinderen terugvallen bij het schrijven van de getallen, onderaan beginnen met de
1 i.p.v. bovenaan. Niet alleen met de schrijfles, maar gedurende de hele dag benoemen
we en tijdens het werken in de boekjes kunnen we meteen bijsturen.
Rekenen: Ook hier gestart met het 6e blok. De geldsommen zijn nieuw. We leren rekenen
met munten van 1 en 2 euro, een briefje van 10 en een briefje van 5. Wat kan ik daarvoor
kopen? We blijven tellen met huppen van 2 en ook van 5. Splitsen tot 10 krijgt veel
aandacht. We werken met de getallenlijn tot 30, springen binnen de getallenlijn. . Ook
gaan we verder met sommen in de buscontext.
Heel geschikt om thuis te spelen zijn spelletjes als halli galli, (samen 5), en spelletjes met
2 dobbelstenen.

Tot slot

2019 is alweer een paar weken oud. We zijn goed begonnen met de kinderen en de
sneeuw zorgt ervoor dat het ook echt winter is!
Deze periode is een periode waarin we de kinderen toetsen en zo proberen erachter te
komen wat goed gaat en waar we onderwijs meer moeten aanpassen op de
onderwijsbehoefte van uw kind. Voor de kinderen is het wel vaak druk en spannend en
we proberen ook zoveel mogelijk ontspannende momenten in te plannen. Een uitje naar
het bakkerijmuseum is dan ook een welkome afleiding!
Het leesonderwijs belandt nu in een periode waar het voor sommige leerlingen even
doorbijten is. We kennen alle letters, en nu moet er geautomatiseerd worden. Dat vraagt
veel oefening. Lezen is veel doen, herhaald lezen en leeskilometers maken. We vragen
dan ook of u echt elke werkdag met uw kind thuis wil lezen. Dat kan met de
woordrijtjes, maar ook met boekjes uit de bibliotheek op AVI M3 niveau. Dat mag op
de voor-koor-door manier (voorlezen/samenlezen/zelf lezen)
Juf Evelien heeft een mail gestuurd met een oproep voor tutorleesouders. Wilt u daar
eens over nadenken? Een dagdeel (van hoogstens 30 minuten) kan al helpen! Een
aantal leerlingen uit groep 3 gaat vanaf nu ook meedraaien in het tutorlezen. Veel
kinderen hebben er baat bij wanneer er 4x in de week 1 op 1 met hen gelezen wordt!
Helpt u mee?

Is er iets? Kom gerust!

Bereikbaarheid

We vinden het prettig wanneer u belt, komt of mailt, om een afspraak te maken.
Hierdoor kunnen we beter de tijd nemen.
Op het plein en in de klas willen we ons graag richten op de kinderen.
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