Weekbrief groep 3/4

week 49

Sinterklaas
Woensdag 5 december zullen we Sint en Pieten weer met de hele school gaan ophalen bij
de Vissershaven. De kinderen worden dan om 8.10 uur op school verwacht en we
vertrekken om 8.15 uur in een lange rij naar de haven. kinderen van de bovenbouw zullen
de jongere kinderen begeleiden. Komt u ook mee?
De Ouderraad zorgt voor een pauzehapje, lunch moet wel meegenomen worden en de
gymles gaat gewoon door; maar in een pietengym variant die meester René voor ons
verzorgt. Er mogen pietenmutsen gedragen worden!
Sinterklaas en een aantal Pieten zullen ook onze klas bezoeken en alle kinderen zullen iets
laten zien, horen of doen.
Muziekproject
Ook deze week geeft meester Sjef, muziekspecialist van Archipel, extra muziekles.
Veel kinderen uit onze groep gaan ook oefenen voor het optreden van 7 december in de Sint
Jacobskerk ter gelegenheid van de uitreiking van de Frans Naerebout Vrijwilligersprijs.
Wat leert groep 3
Lezen: We beginnen alweer aan kern 5 van Veilig Leren Lezen, waarin de kinderen deze
week de ‘eu’ ( tweetekenklank) van reus en de letter j van jas leren.Natuurlijk maken we ook
“Sinterklaaswerk”
Rekenen: We gaan nog even door met pepernoten rekenen en beginnen ook met blok 4.
In dit blok worden veel pijlentaal sommen gemaakt; pas in het volgende blok starten we met
de bekende “kale” somnotatie.

Wat leert groep 4
Spelling: Woordpakket 11, woorden met aai, ooi en oei.
Taal: Informatie opzoeken in een schema.
Rekenen: Start van blok 4, waarin we veel oefenen met handig, verkort rekenen.

Niet vergeten:

● Woensdag fruit/ groente dag.
● Woendag en vrijdag gymles; gymkleding en schoenen zijn nodig voor de
veiligheid en hygiëne.
● 5 december Sint en Pieten afhalen bij de haven; 8.10 uur op school.
● 7 december vrijdagavond optreden van het Frans Naereboutkoor in de Sint
Jacobskerk.

Met vriendelijke groeten,
juf Maja en juf Miranda

