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Nieuws uit de groep
Algemeen
Alweer twee weken voorbij. Wat gaat de tijd toch snel. We zitten volop te genieten van de
gezellige tijd met Sinterklaas in de klas. We werken over Sinterklaas tijdens onze
knutsellessen en muziek/dramalessen. Verder mogen we met onze weektaak ook in de
bouwhoek en stempelhoek over Sinterklaas werken. Dit keer hebben de kinderen zelfs een
echt pietenwerkboekje om tijdens de weektaak te maken. Je ziet ze genieten.
Toch is het ook wel een beetje een spannende tijd. Je merkt het aan de kinderen wanneer ze
wat onduidelijkheid hebben over het feest. Daarom hangt er nu een aftelkalender in onze
klas waarop alle bijzondere gebeurtenissen van de komende tijd genoteerd staan. Dit helpt
heel goed.
Volgende week kan ik alweer kern 4 ‘aftoetsen’ met de kinderen. We starten dus in de loop
van volgende week met kern 5. In de mail zal ik de doelen van kern 5 toevoegen zodat jullie
ook op de hoogte zijn wat de kinderen allemaal leren. Vanaf deze kern wil ik de kinderen ook
eigen doelen laten stellen over het aantal woordjes die ze kunnen lezen in 1 minuut. Dit
doen we namelijk tijdens de toets ook. Hiervoor oefenen vanaf kern 5 elke dag mee en ik
geef de kinderen ook een oefenblad mee voor thuis. Het zou fijn zijn wanneer uw kind elke
dag, naast het gewone lezen uit leesboekjes, 1 minuut woordjes leest. De kinderen weten
hoe het blad werkt en kunnen dit goed aan jullie uitleggen. Door dit elke dag een aantal
keren te doen (op school en thuis) zal het leestempo omhoog gaan.
Afgelopen week hebben de kinderen de rekentoets van blok 2 gemaakt. De scores van de
kinderen is uitstekend. Daarom ga ik komende dagen blok 3 ook al afnemen bij alle kinderen.
Dit om te voorkomen dat ik dingen ga aanbieden die ze al begrijpen. Door blok 3 af te nemen
kan ik inzoomen op sommen die leerlingen nog moeilijk vinden. Daarnaast blijft er extra tijd
over voor het automatiseren van het rekenen. Door deze stappen te nemen met de hele klas
wil ik nog effectiever rekenonderwijs geven wat aansluit bij de individuele leerlingen. Dus
hoort u dat uw kind nog een rekentoets gemaakt heeft, dan klopt dat dus om bovenstaande
reden.
Verjaardagen

Vrijdag 2 december is het weer feest in de klas. Micha is dan jarig. Alvast van harte
gefeliciteerd Micha.
Oproepje
Geen oproepjes deze keer.
Bijbelverhalen
De komende twee weken zullen de verhalen gaan over: De familie
van Jozef in Egypte, onderdrukking, Mozes geboren, Mozes vlucht,
Mozes roeping en Mozes terug.
Belangrijke datums
28 november
1 december

Schoen zetten op school
Inspectiebezoek op school

2 december
5 december

taart bakken op school
Sinterklaasfeest

Fijn weekend!
Groetjes Margriet Bouwhuis

