Weekbrief groep 3/4

week 45

Beste ouders,

Kunst en Cultuur
Woensdag 7 november is onze Kunstuitleen Op School weer open; u kunt samen met uw
kind een van de kunstwerken lenen om thuis van te genieten. Bent u nog geen lid; meldt u
aan bij juf Nicole.
De portretten en koppen van herfstmaterialen worden afgemaakt en tentoongesteld en we
beginnen met een nieuwe les uit het Kunstkabinet: doorzichtige kleuren.
Burgerschap en (sociale) Weerbaarheid
De komende twee weken doen wij, samen met onze buren, de Ichtusschool, mee met de
“flessenactie”, waarmee we de Stichting Kinder Diabetes ondersteunen.
Dinsdag 6 en 13 november kunt u samen met uw kind hiervoor lege statiegeldflessen
inleveren. De flessen worden verzameld in de gymzaal tussen 8.15 - 8.30 uur. Woensdag 14
november bieden wij een vertegenwoordiger van de stichting een cheque aan van de
opbrengst van de actie.
Eén van onze leerlingen komt samen met zijn moeder in de klas vertellen over het leven met
diabetes.
Het LEVO project “Helden”, in samenwerking met de vakleerkrachten GVO en HVO, wordt
op de maandagmiddagen voortgezet.
De komende weken krijgen de kinderen op vrijdagochtend de jaarlijkse lessen
weerbaarheid van meester Pim Mulder.

Baby
Afgelopen week zijn de mama van Jens en baby broertje Ayden op bezoek geweest in de
klas. Het was een feest voor de trotse grote broer en alle bewonderaars uit groep 3/4.
Jens en ouders, nogmaals gefeliciteerd!
Wat leert groep 3
Lezen: Deze week wordt de letter z van zeep geleerd. We maken “lange” woorden met de
letters en woorden die al zijn geleerd, bijvoorbeeld zeepdoos of wijsneus . Alles van de
afgelopen weken wordt kort herhaald en dan wordt kern 3 afgesloten met een paar
toetsmomenten; de “herfstsignalering”.
Rekenen: Tellen “wat je niet ziet” en handig tellen vanaf 5. We bepalen welk bakblik het
grootst is. (Dus waar de meeste koekjes op passen.)
Wat leert groep 4
Spelling: Woordpakket 8, woorden met eer, oor en eur.
Taal: Herhalen en eind van de week de signaaltoets.
Rekenen: Optellen over het tiental met de lege getallenlijn en bij meetkunde: spiegelen.
Woensdag 7 november is juf Miranda in de groep, juf Maja heeft een seniorendag.

Niet vergeten:

● Verzamelen en inleveren van lege statiegeldflessen voor de flessenactie.
● Woensdag fruit/ groente dag.
● Woendag en vrijdag gymles; gymkleding en schoenen zijn nodig voor de
veiligheid en hygiëne.
● U mag buiten afscheid nemen op het plein als de bel gaat.
● Woensdagmiddag 7 november Kunstuitleen Op School.

Met vriendelijke groeten,
juf Maja en juf Miranda

