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Nieuws uit de groep
Algemeen
Een bericht uit groep 3. Wat hebben ze gekke weken met veel wisselingen van leerkracht.
Maar wat ben ik trots op alle kinderen dat ze het zo goed doen. Ik hoor van elke invalkracht
dat het heel goed gaat en dat het allemaal lieve kinderen zijn. Dat geeft mij ook rust
wanneer ik andere werkzaamheden aan het doen ben. Gelukkig ben ik nog wel veel op
school en kan ik af en toe even met de kinderen kletsen en spelen. Dat doet mij en, volgens
mij, de kinderen ook goed. De komende week zal ik ook nog niet in de klas aan het werk zijn.
De dagen zullen hetzelfde zijn als afgelopen week.
Afgelopen 2 donderdagen is Scala geweest voor een workshop over het weer. De kinderen
vonden het erg leuk. De komende 2 donderdagen komen ze deze workshop verder geven.
Ondertussen zitten we met lezen alweer in kern 4. Wat gaat het goed en vooral snel. We
kunnen al mooie verhalen lezen en we kennen al de helft van alle letters. Ik zie echt
vooruitgang bij alle kinderen in groep 3. Wat een toppers!
Bij het rekenen zijn we aan het eind van blok 2. Wanneer blok 2 is afgerond zal er weer een
rekentoets komen. De vorige rekentoets hebben alle kinderen goed gemaakt. Ze vinden het
heerlijk om af en toe een ‘echte’ toets te doen. Net als de grote kinderen.
Verder hoorde ik dat er in groep 3 een echte winnaar zit. Namelijk Jarno Booij. Hij heeft van
de Calvijnschool de grootste pompoen! Wat goed Jarno, van harte gefeliciteerd!
Het M.I. thema ‘boerderij’ is bijna afgerond. De komende weken komen langzaam in het
teken van Sinterklaas te staan. Het thema van Sinterklaas zal op de Calvijnschool in het teken
staan van bakken. Daarom gaan wij 2 december een taart bakken in de klas voor Sinterklaas.
Dit weten de kinderen nog niet, het is nu nog een verrassing. Deze taart is voor Sinterklaas.
Elke klas bakt een taart en de lekkerste taart wint een prijs. Een prachtige gelegenheid om
aan te sluiten bij het Sinterklaasjournaal.
Verjaardagen

De komende twee weken zijn er geen verjaardagen in de klas.
Oproepje
Geen oproepjes deze keer.
Bijbelverhalen
De komende twee weken zullen de verhalen over Jozef gaan. De schenker en de bakker, de dromen
van de farao, de eerste reis van de broers naar Egypte, Jozefs
broers weer in Egypte, Jozef maakt zich bekend en goed nieuws
voor Jakob.
De liedjes die komende twee weken centraal staan zijn; 62 vers 1
en 168.

Belangrijke datums
14 november
17 november
17 november
23 november
24 november
28 november
5 december

Pietengym
Inloopochtend ‘nieuwe leerlingen’
Workshop Scala
Prijsuitreiking pompoenwedstrijd (14.00 uur Welkoop)
Workshop Scala
Schoen zetten op school
Sinterklaasfeest

Fijn weekend!
Groetjes Margriet Bouwhuis

