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Beste ouders,

Groepsvorming en kunst en cultuur
Deze week krijgen de kinderen de derde les Schooljudo van meester Liam, graag
gymkleding voor onder het judopak. Als uw kind zelf een pak heeft mag het zijn eigen pak
meenemen.
Dinsdag 15 september gaan we naar Film by the Sea, we zien de film “Solan & Ludwig gaan
naar de maan.”
Omgekeerde oudergesprekken
U heeft een uitnodiging gekregen voor de omgekeerde oudergesprekken. Wilt u de
ingevulde formulieren a.u.b. uiterlijk dinsdag 15 september inleveren?
Wat leert groep 3
Lezen:. Deze week leren de kinderen de letters aa en r. Er is een leesletter aa en een
schrijfletter aa.
U kunt informatie en tips lezen op de volgende site:
https://www.zwijsen.nl/inspiratie/mijn-kind-leert-lezen-kern-1
Rekenen: Buurgetallen, wat is ervoor en erna. Op een (hokjes)tekening plaatsbepalen:
ervoor, erna, erboven, links enz.
Wat leert groep 4
Spelling: Woordpakket 4, woorden waarin de “u ” vaak als tussenklank wordt uitgesproken
maar niet wordt geschreven zoals bij melk en verf.

Rekenen: Introductie van het keerteken, vergelijken van oppervlakten, opbouw van getallen
in de context van geld.
Gym
Als het kan gymmen we buiten, voor het geval we naar de gymzaal uit moeten wijken is er
gymkleding nodig. Zo ook voor de lessen schooljudo.
De gymkleding bestaat uit een shirt, broekje en gymschoenen en wordt meegenomen in een
klein (linnen)tasje, geen rugzak omdat we weinig opbergruimte hebben.
Gymtasjes worden, indien nodig, mee naar school genomen op woensdag en gaan vrijdag
weer mee naar huis.
Studiemiddag
Denkt u eraan? Woensdagmiddag 23 september hebben de leerkrachten een studiemiddag,
de kinderen zijn de dag vrij vanaf 11.45 uur.

Niet vergeten:

● Woensdag fruit/ groente dag!
● Een theedoek die bij de lunch op tafel ligt om kruimels en spetters op te
vangen.
● Denkt u aan gymkleding en schoeisel? En voor de veiligheid tijdens de
gymlessen graag lange haren vast.

Met vriendelijke groeten,
juf Maja, meester Bart en juf Brigitte

