Nieuwsbrief groep 3/4 oktober 2018
Voor alle ouders/verzorgers van de kinderen in groep 3/4,
De eerste weken in groep 3/4 zitten er op en de kinderen en de juffen raken steeds meer gewend
aan elkaar. Het is een gezellige groep met harde werkers!
Groep 3
In groep 3 hebben we vorige week kern 1 van Veilig Leren Lezen getoetst. Er wordt dan gekeken of ze
de letters die zijn behandeld kennen en of ze woordjes kunnen hakken en plakken. Ze hebben het
prima gedaan, zelfs de eerste korte zinnetjes worden al gelezen. We zijn nu gestart met kern 2. In de
bijlage van de mail kunt u informatie vinden over kern 2. Ook
hebben we een stappenplan toegevoegd waarin tips staan over hoe
u thuis met uw kind kan oefenen met lezen.
Met rekenen hebben we de toets van blok 1 afgerond en zijn we
gestart met blok 2. De resultaten van de toets van blok 1 kunt u
vinden in Parnassys.
Groep 4
In groep 4 hebben we de afgelopen weken met rekenen vooral gewerkt aan de verkenning van de
getallenlijn tot 100 en zijn we gestart met het klokkijken van de analoge klok, hele en halve uren.
Best pittig voor de kinderen. Om het voor de kinderen zo ‘levendig’ mogelijk te maken ben ik op zoek
naar oude klokken/horloges. Heeft u toevallig wat thuis en mogen we dit gebruiken? Het zou fijn zijn
als u thuis het klokkijken kunt stimuleren.
Met taal zijn we gestart met het eerste blok. Hier komt onder andere het woordsoorten benoemen
in voor. Het zelfstandig naamwoord en lidwoord hebben de kinderen al geoefend. Ook zijn de
kinderen al aan het werk geweest met het schrijven van gedichten en het alfabetiseren. Het werken
op de tablet is voor veel kinderen een groot plezier, ook voor ons als leerkracht levert het veel op.
Toch proberen we, zeker in groep 4, dit af te wisselen met andere leeractiviteiten.
Groep 4 krijgt de komende periode elke woensdagochtend muziekles van de muziekschool
Boogiewoogie.
Weektaak
In beide groepen wordt er gewerkt met een weektaak. Groep 3 plant en maakt deze bij groep 1/2.
Groep 4 plant het zelfstandig in en wordt uitgedaagd met meerdere taken dan het vorige schooljaar.
Het aanbod van de weektaken proberen we steeds meer aan te passen op de behoeftes van de
individuele kinderen.
Kindgesprekken
Alle startgesprekken met de kinderen zijn gevoerd. Mooi om te zien dat ze steeds beter kunnen
aangeven hoe ze het vinden op school, waar ze trots op zijn en waar ze minder trots op zijn. De
gesprekken hebben ons goede inzichten gegeven. In de praatkwartiertjes met jullie komen we hierop
terug.

Voorleeswedstrijd
Zoals jullie wellicht al hebben gelezen wordt er tijdens de Kinderboekenweek een voorleeswedstrijd
gehouden. Ook de kinderen van groep 4 mogen meedoen. Ik heb 4 aanmeldingen gekregen,
hartstikke leuk. Het is de bedoeling dat de kinderen thuis oefenen. Ze mogen een fragment kiezen uit
een zelfgekozen boek. Het voorlezen van het fragment mag ongeveer 5 minuten duren. Het kind dat
de voorronde in groep 4 wint mag meedoen als finalist aan de voorleeswedstrijd van de school op
vrijdag 12 oktober. De ouders van de finalist zullen worden ingelicht door ons om de finale bij te
wonen.
Juf Mariëlle
In de groepsbrief van een aantal weken geleden heeft u kunnen lezen dat we op dinsdag en
woensdag een extra juf in de klas hebben in de vorm van Mariëlle Buis. Helaas heeft zij haar stage
hier in groep 3/4 moeten stopzetten vanwege het aantal leerlingen. De eis van Iselinge Hogeschool is
minimaal 15 leerlingen. We nemen daarom deze week afscheid van juf Mariëlle.
Belangrijke data:
Woensdag 3 oktober

Opening en start van de Kinderboekenweek

Vrijdag 12 oktober

Finale voorleeswedstrijd

Woensdag 17 oktober 13:30

Voorstelling groep 3/4

Vrijdag 19 t/m 26 oktober

Herfstvakantie

Week 29 oktober – 2 november

Praatkwartiertjes

Vrijdag 2 november

Kinderen vrij i.v.m. studiedag

Mochten er vragen zijn, spreek ons gerust om 14.00 even aan.
Met vriendelijke groet,
Mirel Wolters en Marije Asschert

