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Nieuws uit de groep
Algemeen
De eerste 2 weken van groep 3 zitten er weer op. Wat hebben de kinderen al veel geleerd.
We kennen de letters i, k, m en s. En daar kunnen wij zelfs al woorden en zinnen mee
maken. Wij oefenen namelijk ook met een dictee. Dit gaat al heel goed. Daarnaast ben ik zelf
erg enthousiast over de werkhouding van de kinderen. Wat kunnen we hard en goed
werken! Vanaf volgende week starten wij in kern 1 met Veilig Leren Lezen. Dan komen er
nieuwe letters bij. De doelen bij deze kern stuur ik mee in de mail. Zo kunt u als ouder
precies zien welke letters en woorden de kinderen leren.
Deze weken zijn wij ook bezig om alle regels en afspraken te leren. Daarnaast doen wij veel
spelletjes waarbij we moeten samenwerken. We gaan met z’n allen voor een leuk en gezellig
jaar waar iedereen welkom is.
27 september gaan de groepen 1 t/m 3 op schoolreisje naar Giga Konijnenhol in Beerze.
Hierover ontvangt u nog een mail. De kinderen mogen namelijk om 09.30 uur op school
komen omdat wij om 10.00 uur vertrekken. Kijk in de mail voor meer informatie!
Verjaardagen

De afgelopen weken hebben we 3 verjaardagen kunnen vieren. Jarno, Joachim en Sem
hebben hun feestje gevierd. In de komende 2 weken blijven we feest vieren. Daphne is op 17
september jarig en Lauren op 23 september. Alvast van harte gefeliciteerd met jullie
verjaardag. We hebben nu al zin in jullie feestje!
Oproepje
Geen oproepjes deze week.
Bijbelverhalen
De afgelopen weken hebben we verhalen over de schepping gehoord. Daar hebben wij het lied ‘who
is the King of the jungle’ bij geleerd. Sommige kinderen kunnen er zelfs een dansje bij!
De verhalen van de komende twee gaan over Noach, de Toren van Babel, Job, Roeping van Abram,
Scheiding Abram en Lot en Lot door Abram bevrijd.
Belangrijke datums
12 september
14 september
16 september
19 september
27 september
3 oktober

Warme overdracht
jubileum Huyskamer
Studiedag (kinderen vrij)
Ouderavond ‘Wonderlijk gemaakt’
Schoolreisje ‘Giga Konijnenhol’ in Beerze
Start Kinderboekenweek (Thema ‘voor altijd jong’)
13 oktober
Opa en Oma kijkmiddag (13.00-15.10 uur)
17 oktober
Herfstvakantie
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