Weekbrief groep 3/4

week 20

Beste ouders,

Verjaardag
Zaterdag 12 mei was Kaat jarig en dinsdag 15 mei is Feliz jarig, beiden worden 7 jaar !!!!! !!
Kunst en cultuur
De foto’s van de workshop muziek zijn deze week te zien op onze site.
Het levensgrote groepsportret en een aantal kleinere groepsportretten kunt u deze week
komen bewonderen in de klas. U bent welkom op donderdagmiddag 14.00 uur of
vrijdagmorgen 8.30 uur. U kunt dan ook samen met uw kind een rondje door de school lopen
om de kunstwerken van onze Kunstuitleen Op School te bekijken. Misschien wilt u alvast
een keuze maken voor het volgende uitleenmoment op woensdag 6 juni.
Wat leert groep 3
Lezen/ taal: Kern 10 wordt afgesloten en we beginnen met kern 11 van Veilig Leren Lezen.
In deze kern leren de kinderen woorden lezen zoals moeilijk, prachtig, koning, vragen,
schotel, appelmoes en blokkendoos. Aan de orde komen ook het begrijpend lezen van korte
teksten en het trekken van conclusies uit de context van een gelezen tekst.
Rekenen: Toets 3 wordt gemaakt, gevolgd door herhalings- of verrijkingswerk.
Wat leert groep 4
Spelling: Woordpakket 21, met woorden die eindigen op ch en cht.
Rekenen: Toets blok 3 en daarna herhalings- of verrijkingswerk.
HVO
Vanaf maandag 14 mei begint de nieuwe HVO leerkracht; juf Petra Melis.

Eendjesrace en stichting Aurora
Op 9 juni vindt de eendjesrace plaats en worden er honderden badeendjes losgelaten vanaf
de kade in Middelburg. De eendjes leggen een parcours af en voor de eendjes die als eerste
over de finish komen, zijn er leuke prijzen te winnen! Wij doen mee voor dit goede doel. De
kinderen mogen vanaf volgende week certificaten verkopen aan familie en vrienden. Alle
eendjes hebben een uniek nummer dat correspondeert met het adoptie nummer op het
adoptie certificaat dat u kunt kopen voor 5 euro. De helft van dit bedrag gaat direct naar
Kika.Samen met de leerlingenraad is gekozen voor deelname aan deze actie en de andere
helft te doneren aan de stichting ‘Kinderen van Nieuw-Aurora’.
De Stichting 'Kinderen van Nieuw Aurora' heeft als doel:
'Optimale voorwaarden scheppen om kinderen in Suriname, te beginnen in Nieuw
Aurora en omgeving, kansen te geven zich maximaal te kunnen ontwikkelen en het
kwaliteitsniveau van het onderwijs voor de kinderen van de basisscholen mee te
helpen verbeteren.'
Volgende week krijgen de kinderen informatie mee over de actie en wordt in de groepen
uitgelegd hoe het werkt. U kunt een eendje adopteren door 5 euro te betalen, u ontvangt
daarvoor een certificaat met een nummer. Dit nummer wordt ook op een eendje gezet en dat
doet mee aan de wedstrijd op 9 juni. Voor informatie over de stichting ‘Kinderen van Nieuw
Aurora’ kunt u kijken op de site http://www.kinderenvannieuwaurora.nl/
Schoolreis
Indien het er nog niet van is gekomen; denkt u aan de betaling voor de schoolreis? Graag
voor 19 mei.
.
Met vriendelijke groeten,
juf Maja



Hiep hiep hoera voor Kaat en Feliz

