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Nieuws uit de groep
Algemeen
Het is bijna zo ver… De zomervakantie nadert zijn einde. Eindelijk naar groep 3. Hopelijk
denken de kinderen er ook zo over. Ik heb er heel veel zin in en ben in de vakantie al druk
bezig geweest om de klas op orde te maken. Dat was een heel karwei omdat alles van de
kleuters weg kon en alles voor groep 3 moest een plekje krijgen. Wat is handig? Hoe zorg ik
ervoor dat er zoveel mogelijk speelhoeken blijven? Wie zit naast wie? En zo hoefde ik mij
niet te vervelen. Het resultaat mag er zijn, al zeg ik het zelf! De aankleding van de klas zal in
de loop van het jaar steeds mooier worden met de prachtige werkjes van de kinderen.
Ik hoop dat de vakantie voor iedereen goed is geweest. Dat we konden genieten van de rust,
van elkaar en hopelijk ook van mooi weer.
In groep 3 gaan we heel veel nieuwe dingen leren. Ik probeer om elke kern/blok van
taal/rekenen de doelen uit te werken en op het prikbord te hangen. Zo krijgen jullie als
ouders ook een beeld waar de leerlingen mee bezig zijn en wat ze leren. Deze doelen zijn de
basisdoelen voor de hele groep. De doelen voor leerlingen die uiteindelijk in zon/ster-aanpak
bij taal en/of maat/pluswerk bij rekenen werken zullen aangepast worden maar hang ik niet
op het prikbord.
Volgende week maandagavond (5 september) is er een informatieavond in de hele school. In
deze avond probeer ik informatie over te brengen over het reilen en zeilen in groep 3. Hier
ga ik ook kort in op de zorg die in de klas geboden kan worden (groepsplannen).
Maandag 29 augustus zal er een jaaropening op het plein zijn. De kinderen mogen op het
plein blijven. Wanneer u niet in de gelegenheid bent om bij uw kind te blijven mag u
hem/haar bij mij brengen. Ik loop zelf ook op het plein! Wanneer de jaaropening klaar is
gaan de kinderen met mij mee naar binnen en wordt u uitgenodigd om nog even bij uw kind
in de klas te kijken.
Verjaardagen

In de vakantie zijn er 2 jarigen geweest. Youness werd 23 juli 6 jaar! Ook was Jarno nog net
jarig in de vakantie, namelijk op 25 augustus. Hij is ook 6 jaar geworden. Van harte
gefeliciteerd jongens! Hopelijk hebben jullie een fijne verjaardag gehad!
Joachim moet nog een klein poosje wachten maar hij is op 3 september jarig. We hebben zin
in jouw feestje Joachim! Na Joachim is Sem aan de beurt. Hij is op 7 september jarig. Wat
veel feestjes in de eerste twee weken van het schooljaar! Gezellig.
Oproepje
Wil iedereen zorgen voor een gymtas met gymschoenen en
gymkleding? Op maandagmiddag heeft groep 3 gym. De eerste
maandag slaan we over. Vanaf 5 september gaan we gymmen.
Ook zou het fijn zijn dat de kinderen een etui meenemen naar
school. Hierin kunnen ze dan al hun gekleurde potloden, grijs

potlood en gummen doen. Zo blijven de lades bij hun tafeltje ‘netjes’.
Belangrijke datums
29 augustus
30 augustus
12 september
13 september
16 september
19 september
27 september

Jaaropening op het plein
Luizencontrole
Warme overdracht
Warme overdracht
Studiedag
Ouderavond ‘Wonderlijk gemaakt’
Schoolreisje

Voor nu verder geen bijzonderheden. Geniet van de laatste dagen vakantie en hopelijk zie ik jullie
allemaal op maandag 29 augustus op het plein.
Groetjes Margriet Bouwhuis

