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Nieuws uit de groep
Algemeen
Vandaag de laatste dag op school in het jaar 2016. Tegelijk ook de laatste dag dat groep 3 als enkele
groep 3 in de klas zit. We hebben veel zin in na de vakantie als groep 2 bij ons komt. Ook vinden we
dat wel een beetje spannend. Zal alles zo blijven gaan als eerst? Mag groep 3 dan ook vaker spelen?
Moeten wij dan altijd werken? Dit zijn enkele vragen die bij de kinderen van groep 3 spelen. Ik heb al
veel proberen uit te leggen en ook aangegeven dat we na de vakantie rustig aan doen en zo alles
kunnen leren.
Groep 3 kent bijna alle letters. Nog 2 te gaan (F en de EI). Na de kerstvakantie ga ik wel een aantal
dagen herhalen. Dit komt omdat in vakanties de leerstof soms wat wegzakt en omdat in kern 5 en 6
veel moeilijke letters aanbod kwamen (eu, ui, ie, ei, uu, au, ou). Mijn advies is dus ook om in de
vakantie te blijven lezen met de kinderen. Ik geef de kinderen vandaag een vakantiebingo mee zodat
zij ook gemotiveerd zijn om te lezen. De kinderen moeten proberen om een volle bingokaart te
krijgen. Elk vakje op de bingokaart vraagt om 10 minuten leestijd op verschillende plekken (op de wc,
in de keuken, met je handen op je rug, wanneer je aan het snoepen bent enzovoort). Ik ben
benieuwd wie de kaart vol krijgt!
Na de vakantie gaat groep 2 verder met het synchroon tellen t/m 20 en de begrippen meer, minder,
evenveel. Met de taaloefeningen gaat de groep een nieuwe letter leren (W van winter). We gaan
namelijk al onze activiteiten in het thema winter doen. Verder leren ze lettergrepen klappen en van
lettergrepen woorden maken.
Het fijne voor na de vakantie is dat we elke dag, wanneer groep 2 en 3 samen zijn, ondersteuning
hebben van een onderwijsassistent. Op maandag en dinsdag is dat Cornelia en op donderdag en
vrijdag Laura. Ik heb met beide dames al overleg gehad en wij denken dat het samen een gezellig en
leerzaam half jaar gaat worden voor beide groepen. Door samen te werken met een
onderwijsassistent heb ik de mogelijkheid om alle kinderen de zorg en hulp te bieden die zij nodig
hebben. Eind januari/begin februari wil ik een ouderavond houden. In deze avond zal ik vertellen hoe
de dagen vorm krijgen en kunt u vragen stellen over de combinatie groep 2/3. De datum volgt nog.
Verjaardagen

In de kerstvakantie zijn Storm, Nick en Lisa jarig. Op 11 januari is Linde jarig. We hebben de
eerste week van school dus veel feestjes. We hebben er veel zin in! Alvast van harte
gefeliciteerd Storm, Nick, Lisa en Linde!
Oproepje
Geen oproepjes deze keer.
Bijbelverhalen
De Bijbelverhalen na de vakantie gaan over Mozes en de plagen in Egypte. In de tweede week gaan
we verder met deze verhalen en komt de doortocht door de zee en de woestijnreis aan de orde.
Groep 3 leert psalm 9 vers 1 en groep 2 zal hem vast ook kennen
aan het eind van deze weken.
Belangrijke datums
9 januari
lestijdenmodel
9 januari

Weer naar school met het nieuwe
Schoolarts groep 2

10 januari
11 januari
12 januari
16 januari
24 januari
7, 8 en 9 februari

Luizencontrole
Schoolarts groep 2
Schoolarts groep 2
Informatieavond Kanjertraining
Scala workshop
Contactmomenten

Alvast gezellige kerstdagen en een gezond 2017!
Groetjes Margriet Bouwhuis

