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Beste ouders,
Kunst en cultuur
Het thema van wereldoriëntatie “gezellige tradities”, gaat over de korter worden donkere
dagen van het jaar en hoe mensen en dieren daar mee omgaan.
We hebben het over de feesten en gewoonten in deze periode, het eten, voorraden
aanleggen.
De eerste traditie, schoen zetten, hebben we al meegemaakt en was weer een succes; dank
u wel mensen van de Ouderraad. We moesten wel even zoeken want in beide ¾ lokalen
waren de schoenen leeg een bleken de cadeautjes in een zak verstopt te zijn.
Hoe de traditie, Sinterklaas op school, gaat plaatsvinden, daarover zijn we nog in overleg.
De kinderen genieten van nieuwe tradities op school: rekenen met pepernoten en a.s.
vrijdag, het versieren van chocoladeletters.
Deze week beginnen we aan het knutselen van figuren/speelgoed met bewegende
onderdelen Dit sluit aan bij de taallessen van groep 4.
Sinds een paar weken komt onze leesconsulent, juf Ellen, op donderdagmiddag op school
om met een groepje kinderen een leesbevorderingsactiviteit te doen
Wat leert groep 3
Lezen: De laatste letter van deze kern, de letter “h”, die klinkt als “hhhh”. Daarna wordt kern
3 afgesloten met een aantal toetsen, “de herfstsignalering” .
Rekenen: Er worden aantallen gesplitst, handig geteld en geteld wat niet te zien is (hoeveel
eieren in de doos zijn er bedekt?). Er worden nog meer “bussommen” gemaakt. Hierbij

oefenen de kinderen de betekenis van het + (erbij) en - (eraf/eruit) teken. We zeggen dus
nog geen “plus”of “min”.
Wat leert groep 4
Spelling: Woordpakket 8, woorden met eer, oor en eur.
Taal: Verder oefenen met samenstellingen, leerteksten over hoe je iets maakt met
bewegende onderdelen en wat je daarvoor nodig hebt. We gaan dat ook toepassen bij een
kunst/ techniek/ handenarbeidles voor alle kinderen.
Rekenen: Optellen over het tiental, aftrekken over het eerste tiental en spiegelen. U mag
thuis de tafels van 2, 10 en 5 oefenen.
Verschoning
Het komt voor dat kinderen droge broek nodig hebben vanwege een ongelukje. Te lang
gewacht en/ of wachten op meerdere toiletgangers. We leren de kinderen om eraan te
denken tijdens de pauzemomenten even te gaan en tijdens de zelfstandig werkmomenten
kan het altijd, maar het gaat wel eens mis.
De voorraad ondergoed en broeken en sokken voor groep ¾ is vrijwel op. Heeft u kleding
voor ons ter aanvulling, graag!
U kunt ook standaard een extra broek in de tas van uw kind meegeven.
Ontruimingsroute
Woensdag oefenen we met alle kinderen van beide scholen het lopen van de
ontruimingsroute en het verzamelen op de juiste plaats.
Seniorendag
Donderdag heeft juf Maja een seniorendag, juf Chana is in de groep.

Niet vergeten:
●
●

Woensdag fruit/ groente dag.
Denkt u aan gymkleding en schoeisel voor de gymlessen? Dit is nodig voor de
veiligheid en hygiëne. De gymtassen kunnen woensdag mee worden genomen en op
school blijven voor de les van vrijdag. Voor de veiligheid tijdens de gymlessen graag
lange haren vast.

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

