Weekbrief groep 3/4

week 7

Beste ouders,
Jarigen
Zaterdag 9 februari is Djinti 8 jaar geworden; gefeliciteerd !!!!! !!!
Kunst en Cultuur
Komt u dinsdagmiddag 12 februari om 13.45 uur of woensdagochtend 13 februari om 8.30
uur kijken naar de “spelen met vormen en materialen” kunstwerken”?
Dinsdagochtend 26 februari gaan we naar het Zeeuws Museum. We vragen ouders voor
begeleiding en/ of vervoer. Geef u op bij juf Maja a.u.b. Er hebben zich al twee ouders
aangemeld…………….
Levensbeschouwing / Burgerschap
U weet dat wij een voortrekkersrol vervullen in het invullen van gecombineerde lessen
levensbeschouwing/ burgerschap/ vormingsonderwijs. Juf Nicole heeft een vragenlijst met u
gedeeld. Vult u deze a.u.b. in?

Wat leert groep 3
Lezen: Het “klikklakclusterboekje” wordt geïntroduceerd. Daarmee maken de kinderen
“mmkm” woorden zoals kroon, staan of brul en “mkmm” woorden zoals leest, wolk of kaart.
Ook gaan we samenstellingen lezen zoals schatkaart, voetbal en ijsbeer.
De kinderen oefenen met het zetten van een aantal zinnen in de juiste volgorde.
Kern 7 wordt vrijdag en maandag afgesloten.
Rekenen: We oefenen dubbel- en halveergevallen tot en met 10. ( 4+4 =8 en 8-4 = 4). We
doen teloefeningen tot en met 40, kijken welke som bij een tekening hoort en oefenen het
eerlijk verdelen van hoeveelheden.
Een tekening in vogelvluchtperspectief wordt omgezet naar een plattegrond.

Wat leert groep 4
Spelling: Dinsdag wordt het signaaldictee van blok 4 gemaakt en de week hierna het
controledictee.
Taal: Het gebruiken van werkwoorden en het schrijven van een “doetekst”, in ieder geval
een recept. Eind van de week wordt de signaaltoets van taal gemaakt; de week daarna de
controletoets.
Rekenen: Uitrekenen van sommen tot 100 zoals 23+ 34 en 89- 25 met behulp van de lege
getallenlijn.
Herhalen van hele en halve uren, analoog en digitaal.
Kennismaking met de tangrampuzzel.

Schoolreis
Dinsdag 14 mei gaan de groepen 3/4/5/6 op schoolreis, deze week zullen wij de
bestemming bekend maken!

Niet vergeten:

● Woendag en vrijdag gymles; gymkleding en schoenen zijn nodig voor de
veiligheid en hygiëne. Voor de veiligheid moeten lange haren ook
samengebonden zijn.
● Woensdag fruit/ groente dag.
● Meldt u aan voor vervoer/ begeleiding voor het bezoek aan het Zeeuws
Museum.
● Donderdag 14 februari studiemiddag; de kinderen zijn vrij vanaf 11.45 uur!
Met vriendelijke groeten,
juf Maja en juf Miranda

