Nieuwsbrief groep 4/5

Na een tijdje weg te zijn mag ik mijn werk weer oppakken in Groep4/5, een prettige en gezellige groep om in te
mogen werken! We zijn allemaal erg blij dat bij juf Renske en haar man een gezonde dochter Linde is geboren
We zijn hard bezig geweest om een mooie nijntje slinger te maken voor de baby..
Ook wij zijn we met MI aan de slag gegaan het nieuwe thema is voor ons Hallo Wereld. De kinderen zijn met
veel enthousiasme bezig over landen zoals engeland, amerika, nederland, frankrijk. Maar ook andere dingen die
alles te maken hebben met de wereld.
Spreekbeurten en interviews mogen worden gehouden door groep 5. (het rooster hebt u per mail ontvangen)
De moeder van wilma was bij ons in de klas. We hebben haar als klas vragen gesteld over Hongarije. Ze gaf
eerst antwoord in het Nederlands en daarna zei ze het in het Hongaars. Bedankt moeder van Wilma!!!
Dinsdag 13 mei gaan we met juf Elise naar de wereldwinkel n.a.v. van ons MI-thema.
9 juni is de laatste dag van het MI thema en mag u als ouders bij ons in de klas langskomen om te kijken wat
wij allemaal hebben gedaan. (tijden worden nog doorgegeven).
We zijn erg blij dat wij twee nieuwe kinderen in de klas krijgen!!! In groep 4 komt Laura en in groep 5 komt Thijs
de broer van Laura. Vanaf maandag 30-05-2016 komen ze definitief bij ons in de groep, ze hebben al eerder
een dagje “proef gedraaid”. Welkom broer en zus!

Huiswerk Levend water
Vrijdag 3 juni Hst. 26 Jezus is voor iedereen
Donderdag 9 juni hst 27 (i.v.m. studie dag) Paulus op reis
Vrijdag 17 juni hst 28 De stad in rep en roer
Lied van de week:
Week 21 Door de wereld gaat een Woord (extra i.v.m. het MI thema) en opwekking kids 314
Week 22 Groep 4 GKB 155:1 groep 5 LVK78:1
Week 23 Groep 4 GKB38:1 groep 5 LVK481:2
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