Weekbrief groep 3/4

week 16

Beste ouders,

Paasactiviteiten
Onze ouderraad organiseert ook dit schooljaar weer een aantal leuke Paasactiviteiten voor
de onderbouw en bovenbouw. Deze vinden plaats op donderdagmorgen 18 april .De
kinderen hebben daarvoor een uitnodiging mee naar huis gekregen; denkt u aan het
gekookte eitje?

Wat leert groep 3
Lezen: Maandag worden de laatste toetsen van kern 9 gemaakt en we starten met kern 10
van Veilig Leren Lezen, “Komt dat zien”, met als thema (kunst)verzamelingen en
tentoonstellingen.
Deze week leren de kinderen woorden te lezen met -eeuw, -ieuw en -eeuw.
Rekenen: Verkennen van de structuur van de getallen tot en met 100, introductie van de
munten van 10, 20 en 50 eurocent. Bij het optellen en aftrekken tot en met 20 kijken we naar
de relatie tussen bijvoorbeeld 6 + 2 = 8 en 16 + 2 = 18.

Wat leert groep 4
Spelling: Woordpakket 21 met “onthoudwoorden” die eindigen op -ch(t), zoals lach en zucht.
Taal: Deze week worden de controletoetsen van blok 5 gemaakt.
Rekenen: Uitbreiding van de telrij tot en met 200, we blijven oefenen met handig en vlot
optellen en aftrekken tot en met 100.

Krentenbaard en waterpokken
In een van de onderbouwgroepen is er zowel waterpokken als krentenbaard gesignaleerd;
weest u alert op de signalen.

Schoolreis
Dinsdag 14 mei gaan wij op schoolreis, mocht u het vergeten zijn, maakt u dan de kosten
ten bedrage van € 24,- over voor 6 mei?

Vrije dagen / vakantie
De komende periode zijn er een aantal vrije dagen en ook de Meivakantie komt er weer aan.
Hieronder een kort overzicht van alle vrije dagen:
19 april Goede Vrijdag
22 april t/m 3 mei Meivakantie (met daarin Pasen)
21 mei personeelsdag Archipel
29 mei studiedag
30 mei Hemelvaartsdag, 31 mei ook vrij
10 juni Pinksteren

Woensdag 17 april is juf Miranda in de klas, juf Maja heeft een seniorendag.

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.
● Oefent u thuis samen met uw kind de spelling pakketten en de tafels?
● Gekookt eitje meegeven voor de Paasactiviteit.

Met vriendelijke groeten,
juf Maja en juf Miranda

