Weekbrief groep 3/4

week 16

Beste ouders,
Kunst en cultuur
Donderdagmiddag 19 april geven wij met de hele school tussen 13.00 en 14.00 uur een
Concert zeemansliederen, vanwege het Frans Naereboutjaar. Aansluitend vindt de
opening van de Kunstuitleen Op School plaats. Hierover heeft u een brief ontvangen. We
zouden het heel leuk vinden om u dan op school te verwelkomen en voor u te zingen. (Op
het plein bij goed weer en bij regen in de gymzaal.) Kinderen mogen als zeeman verkleed
zijn !
Maandag en donderdag krijgen de kinderen eerst nog een gastles muziek van meester Sjef,
die ook het concert dirigeert.
Maandagmiddag komt juf Ellen van de bibliotheek de laatste gastles geven.
.
Kunstkabinet: “Levensgrote groep”; er hangen nu een paar levensgrote groepsportretten
aan de wand, deze week worden de anderen samengesteld en opgehangen.
Na de meivakantie krijgt u de gelegenheid de tentoongestelde portretten te bewonderen.

Wat leert groep 3
Lezen: Het lezen van woorden met een open lettergreep zoals kopen en lezen. Kritisch
lezen van korte teksten en het beantwoorden van vragen daarover.
Rekenen: De getallenlijn wordt uitgebreid tot en met 100 en we verkennen de structuur van
getallen tot en met 100 in de context van geld. We gebruiken daarvoor biljetten van 10 en 5
euro en munten van 1 en 2 euro.
Nog meer geld: introductie van munten van 10, 20 en 50 eurocent.

Wat leert groep 4
Rekenen: De getallenlijn wordt uitgebreid tot en met 200; we gebruiken daarbij o.a. de
rolmaat.
Spelling: Herhalen en verrijken en een toets.
Taal: Introductie van “zinsdelen” en er wordt een oefentoets gemaakt.

Proefles Engels
Ook deze week wordt een les Engels gegeven.

Koningsspelen
Vrijdag 20 april nuttigen we eerst een Koningsontbijt en daarna nemen we deel aan de
Koningsspelen. Geeft u wel een lunch mee, want dit jaar zijn er ook voor groep 3/4
‘s middags spelen!
Niet vergeten:

●
●
●
●

19 april 13.00 uur schoolconcert zeemansliederen en opening van de Kunstuitleen
Op School.
Leest u ook de nieuwsbrief van april en de uitnodiging voor het concert.
Bij boekhandel ‘t Spui ligt de boekenbon voor uw kind klaar! U kunt een boek
uitkiezen tot 8 mei.
Meivakantie van 23 april tot en met 4 mei.

Met vriendelijke groeten,
juf Maja

