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Nieuws uit de groep
Algemeen
De eerste twee weken van het nieuwe schooljaar zijn weer gestart. Wat was het gezellig in de klas.
De eerste week moesten we nog wel een beetje wennen aan alles wat nieuw was. Door veel uit te
leggen en de tijd te nemen lukt het ons al steeds beter. We weten wanneer we kunnen kiezen, waar
we moeten spelen en hoe we onze stemmen gebruiken. Groep 3 moest ook even wennen. Er zijn nu
steeds kinderen die spelen terwijl groep 3 moet werken. En dat dat is best lastig want spelen is zo
leuk. Gelukkig kunnen we ook af en toe samen spelen. Voor de eerste twee weken vind ik dat het
heel goed is gegaan.
Groep 2
Wij zijn deze week bezig geweest met een nieuwe letter. De kinderen hebben veel woorden bedacht
die horen bij de letter W. Iedereen die thuis wat kon vinden met de letter W mocht dit meenemen
naar school. Op school verzamelen we dit op onze ‘letterkast’. Uw kind kan u dit vast laten zien in de
klas. Volgende week gaan we een andere letter leren. De kinderen kunnen u volgende week vast
vertellen welke letter dit is.
Verder hebben wij deze week veel geleerd over rekenbegrippen. Meer/minder, veel/weinig en
meeste/minste. Doormiddel van spelletjes met sneeuwballen en een hoepeldans hebben we dit
geoefend. De werkjes die gemaakt worden staan in het teken van de winter. Dit zal volgende week
ook nog zo zijn. We hebben deze week zelfs “echte” iglo’s gemaakt van suikerklontjes.
Groep 3
Wij zijn deze week begonnen in kern 7. Dit is een kern van 3 weken (i.p.v. 2 weken). In deze kern
leren we de ch, sch, ng en de c. Moeilijke letters maar ik heb alle vertrouwen in de kinderen dat ze dit
kunnen. Afgelopen week heb ik de kinderen weer getoetst over kern 6. Ze zijn weer enorm vooruit
gegaan. Bij kern 5 lazen ze samen 470 woorden in 1 minuut en bij kern 6 was dat al 557 woorden in 1
minuut. Wat een toppers!
Woensdag 25 januari gaat groep 3 feest vieren. Ze kennen alle letters en daarom houden wij een
letterfeest. De invulling van deze dag blijft nog een verrassing maar het zal een gezellige en
feestelijke dag worden.
Voor alle ouders van groep 2 en 3 is er op 31 januari een informatieavond waarin ik jullie mee wil
nemen in de werkwijze van deze groep. Deze avond start om 19.30 uur en zal ongeveer 1 uurtje
duren.
Verjaardagen

De komende 2 weken zijn er geen verjaardagen in onze klas.
Oproepje
Denkt u aan het inschrijven voor de contactmomenten in februari? De lijsten hangen bij de klas van
onze groep. Wanneer u niet inschrijft plannen wij u in en dit kan ervoor zorgen dat dit op een tijd is
dat het u niet goed uitkomt. Daarom het vriendelijke verzoek om u zelf in te schrijven.
Dinsdag 24 januari hebben de kinderen van groep 2 een workshop
van Scala. Ze gaan iets doen met ecoline en daarvoor het verzoek
om de kinderen oude kleren aan te laten doen. Er zijn wel voor alle
kinderen schorten. Het lijkt ons wel goed om voor de zekerheid
oude kleren aan te doen omdat ecoline niet meer uit de kleren
kan.

Bijbelverhalen
De verhalen gaan de komende weken verder over Mozes. (Amalek en Jetro, Bij de berg Sinaï, Mozes
op de berg, het gouden kalf, Nieuwe stenen platen en de inwijding van de Tabernakel)
Belangrijke datums
24 januari
30 januari
31 januari
7, 8 en 9 februari
10 februari
20 februari

Scala workshop voor groep 2 (oude kleren aan)
Start nieuwe M.I. thema
Informatieavond voor ouders groep 2/3
Contactmomenten
Rapport mee naar huis
Voorjaarsvakantie

Een fijn weekend gewenst!
Groetjes Margriet Bouwhuis

