Weekbrief groep 3/4

week 2

Allereerst wens ik u een goed jaar met veel mooie momenten!
We zullen deze week de belevenissen van de vakantie en Oud en Nieuw doornemen en de
plannen voor de komende periode alvast bekijken: wat gaan we nog leren en wat gaan we
doen. (Het volgende blok van lezen, taal, spelling en rekenen, allerlei toetsen, bezoek aan
het Zeeuws Museum, misschien een kunstenaar in de klas, piratenfeest. )
Jarigen
Zondag 6 januari zijn er twee jarigen: Ronan wordt 8 jaar !!!!! !!! en Max wordt 7 jaar !!!! !!
Gefeliciteerd.
Geboren
Melissa heeft 21 december een zusje gekregen, ze heet Meylinn; gefeliciteerd!
Kunstuitleen
Woensdag 9 januari is het weer mogelijk om een kunstwerk te lenen uit onze Kunstuitleen
Op School. Als u nog geen lid bent kunt u zich opgeven bij juf Nicole.
Wat leert groep 3
Lezen: We gaan verder met kern 6 van Veilig Leren Lezen. In deze kern worden de letters
g, ui, au, f en ei geleerd. Aan het eind van deze kern zijn alle 34 letters ( met dubbel klanken
en tweetekenklanken) aan de orde geweest.
Rekenen: De toets van blok 4 wordt gemaakt, met daarna herhalings- of verrijkingswerk.

Wat doet groep 4
Spelling: woordpakket 9 t/m 12 wordt nogmaals geoefend en het controledictee wordt
gemaakt.
Taal: het signaaldictee wordt gemaakt en daarna wordt herhalings- of verrijkingswerk
gemaakt.
Rekenen: De de toets van blok 4 wordt gemaakt, met daarna herhalings- of verrijkingswerk.
CITO
In januari worden er ook verschillende CITO toetsen afgenomen: leestoetsen,
woordenschattoetsen, spellingtoetsen, rekentoetsen en voor groep 4 begrijpend lezen. Deze
week beginnen we met de eerste toets. Voor groep 3 wordt na kern 6 de “wintersignalering”
afgenomen.
Woensdag 9 januari is juf Miranda in de groep.
Studiedag
Op dinsdag 15 januari is het studiedag. Er wordt die dag geen les gegeven, de leerlingen
zijn vrij.
Rapportgesprekken
De rapportgesprekken vinden plaats in de eerste week van februari.

Niet vergeten:

● Woensdag fruit/ groente dag.
● Woendag en vrijdag gymles; gymkleding en schoenen zijn nodig voor de
veiligheid en hygiëne. Voor de veiligheid moeten lange haren ook
samengebonden zijn.
● Denkt u er aan de luizenzakken mee te nemen?
● Woensdag 9 januari Kunstuitleen.
● Dinsdag 15 januari studiedag.

Met vriendelijke groeten,
juf Maja en juf Miranda

