Weekbrief groep 3/4 2021

week 16

Beste ouders,

Zoals u uit de mail begrepen heeft is een leerling uit groep 3/4 positief getest. Hierdoor zal
het onderwijs maandag en dinsdag op afstand verzorgd worden. De lessen staan in de voor
u bekende Classroom Omgeving klaar. Op maandagochtend zal om half 11 een Meet
gepland staan, dit in tegenstelling tot het eerdere tijdstip van half 9. Dit omdat leerkrachten
op eerder genoemde tijd getest zullen worden. Omdat we ouders vragen kinderen maandag
te laten testen kan het zijn dat uw zoon/ dochter niet in de Meet aanwezig kan zijn i.v.m. een
test afspraak.
Onderstaande planning voor deze week zal dus veranderen . Sommige activiteiten kunnen
op afstand niet plaatsvinden en zullen doorschuiven naar een nader te bepalen tijdstip.
Jarigen
Woensdag 21 april worden Lana en Thijmen 7 jaar, gefeliciteerd !!!!! !!
Kunst en cultuur
Deze week staat in het teken van de (aangepaste) Koningsspelen op vrijdag 23 april.
We zingen, dansen, gymmen, tekenen en knutselen rondom deze feestelijke dag.
We maken ook nog een kleinigheidje, waar we verder nog geen mededelingen over doen,
voor zondag 9 mei……...
Vormingsonderwijs
Juf Co en juf Petra hebben een digitale lessenserie gemaakt met het thema “thuis”, ook
deze week kiezen we hieruit een les.

Wat leert groep 3
Veilig Leren Lezen:
Het lezen van korte teksten met woorden die een verband aangeven zoals daar en maar.
Woorden van twee lettergrepen die eindigen op -en, -er of -el, zoals bloemen, tijger en
mantel.
Woorden van twee lettergrepen met in het midden twee dezelfde medeklinkers, zoals
takken. We doen elke dag een klein dictee.

Rekenen: We herhalen het een en ander van het afgelopen blok en dan wordt de toets
gemaakt.
Wat leert groep 4
Taal: Het herkennen van zinsdelen en hoe je met zinsdelen een zin (langer) maakt.
Spelling: Nog beter worden in het gebruik van de spellingregels van letterzetter en
letterrover en onthouden van de ei- en au-woorden. We doen elke dag een klein dictee.
Rekenen: We besteden extra aandacht aan klokkijken, hele- en halve uren en kwartieren,
digitaal en analoog en bepalen: vanuit welk standpunt werd de foto gemaakt.
De toets van blok b3 wordt gemaakt.
Koningsspelen
Vrijdag 23 april is een feestelijke dag met aangepaste koningsspelen en andere activiteiten
met de eigen groep. De kinderen mogen in oranje outfit naar school komen.
Aan het einde van de dag begint de meivakantie, maandag 10 mei hopen we iedereen weer
gezond op school terug te zien.
Seniorendag
Op vrijdag 23 april heeft juf Maja een seniorendag. Meester Bart is deze dag in de klas.
Niet vergeten:
●
●
●
●
●

Doorgeven aan juf Nicole of uw zoon/ dochter getest gaat worden en wat de
uiteindelijke testuitslag is.
Verzameltijd vanaf 8.40 uur en 8.45 uur naar binnen.
Woensdag = fruit/ groente dag.
Groep 4: woordpakketten en geleerde tafels oefenen
Meivakantie van maandag 26 april tot en met vrijdag 7 mei.

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

