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Nieuws uit de groep
Na een aantal dagen vrij mochten we woensdag weer beginnen. Voor het eerst weer 3 dagen achter
elkaar voor mij. Ik heb er weer zin in en vind het heerlijk om weer voor de klas te staan. Voor de
kinderen wel even weer wennen, afscheid nemen van juf Martine (en ook van juf Laura) en even
weer wennen aan de regels van juf Jenet. Maar dit gaat vast goed komen!
Deze laatste weken voor de zomervakantie ronden we af met de methodes en oefenen we veel voor
de cito toetsen die er straks aankomen.
Begrijpend lezen oefenen we met een cito oefenboek. Hier staan oefen-teksten in zodat de
vraagstelling van de citotoets al geoefend wordt. Dit doen we individueel maar ook klassikaal. Door
het als leerkracht voor te doen weten de kinderen op welke manier ze de opdracht het beste aan
kunnen pakken.
Lezen oefenen we door op tijd te lezen. De kinderen krijgen een oefentekst en krijgen een minuut de
tijd om de tekst te lezen. De dag daarna doen we dezelfde tekst nog een keer en proberen we om
een paar woorden sneller te lezen. Zo houden de kinderen elke dag een wedstrijdje met zichzelf.
Met rekenen en spelling maken we werkbladen
om ons zo goed mogelijk voor te bereiden op
de citotoets.
Maar natuurlijk hebben we ook
leuke/creatieve lessen, we maakten allemaal
een zomercollage!
Daarnaast maken we ons werk in de
methodeschriften. We zitten dus zeker niet stil
in deze laatste weken van het jaar!
Levend water
De komende weken vertellen we over de zendingsreizen. We vertellen de verhalen uit het Bijbelboek
Handelingen. Efeze, de derde reis (Handelingen 19), Paulus gearresteerd (Handelingen 21,22),
Verdediging van Paulus (Handelingen 22-26), Schipbreuk (Handelingen 27), Malta (Handelingen 28),
Eindelijk in Rome (Handelingen 28).
Rekenen
In de vorige nieuwsbrief heeft u ook al kunnen lezen dat de tafels erg belangrijk zijn. Alle kinderen
weten welke tafel ze volgende week moeten kennen. Oefent u mee?
Op school oefenen we op verschillende manieren: zingend, opschrijven, op de computer, elkaar
overhoren, in de vorm van spelletjes (elk kind kiest z’n eigen manier).
Wanneer het niet lukt of wanneer u vragen heeft horen wij dit graag!
Studiedag
Vrijdag zijn de leerlingen vrij in verband met een studiedag.

Fijn weekend gewenst!
Hartelijke groet,
Jenet Korterink

