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Nieuws uit de groep
Algemeen
Nog twee weken en dan is het alweer vakantie. De dagen in groep 3 zijn erg gezellig en we genieten
nog even flink van het feit dat we nu nog maar met 15 kinderen zijn. Toch hebben we ook veel zin in
groep 2 die bij ons komt. We kunnen dan ook met het speelgoed van groep 2 spelen (de huishoek
bijvoorbeeld). Doordat groep 2 na de vakantie bij ons in de klas komt, zijn we af en toe al wat dingen
aan het veranderen in de klas. Zo zijn we nu aan het proberen hoe de tafels van groep 3 het beste
kunnen staan zodat we de meeste ruimte overhouden voor groep 2 maar ook voor groep 3. De
kinderen hebben er vast al wat over verteld.
Kern 5 wordt volgende week afgerond. Woensdag en/of donderdag ga ik deze kern aftoetsen. Ik ben
benieuwd of het ‘huiswerk’ geholpen heeft. Wanneer kinderen niet willen oefenen is het ook prima
om een leesboekje van maan en/of zon te pakken en daar uw kind in te laten lezen. Maar structureel
lezen thuis is heel belangrijk. Om te zorgen dat het in de kerstvakantie niet afzakt zal ik een leuk spel
meegeven aan de leerlingen zodat ze gemotiveerd blijven om te lezen. Deze komt in de laatste week
voor de vakantie mee naar huis.
We beginnen voor de vakantie dus met kern 6. Na de kerstvakantie plan ik wel wat herhalingsdagen
omdat het toch wat kan wegzakken in de vakantie. Kern 6 gaat dus, waarschijnlijk, iets langer duren
dan 2 weken. Kern 6 is ook tevens de laatste kern waarin ze nieuwe letters leren. Na kern 6 “kennen”
ze alle letters en kunnen we leesmeters maken.
Op 14 december gaan we in de klas een lampion maken voor het kerstfeest van 22 december. Het
kerstfeest op 22 december is een groot feest in Meppel. Hierover ontvangt u in de nieuwsbrief van
Werner meer informatie over. De kinderen krijgen maandag (ben ik namelijk vandaag vergeten) een
paspoort mee naar huis. Dit paspoort hoort bij het kerstfeest en hierin kunnen ze alle activiteiten die
we doen voor het feest in opschrijven. Dit staat ook beschreven in de informatie over kerst.
Vanwege het grote evenement van kerst is er dit jaar geen kerstontbijt.
Op 20 december mag groep 2 al even kijken in de nieuwe klas. Dit doen we in de middag en zal
ongeveer een uurtje duren. We hebben zin om alles te vertellen en te laten zien aan de nieuwe
kinderen.
Denkt u eraan dat de kinderen van groep 3 op 16 december vrij zijn i.v.m. het klaarmaken van de klas
voor na de vakantie?
Verjaardagen

Geen verjaardagen in de laatste 2 weken.
Oproepje
Geen oproepjes deze keer.
Bijbelverhalen
De bijbelverhalen gaan de komende twee weken over kerst. De
adventsweken.

Belangrijke datums
14 december
16 december
20 december
22 december
23 december
9 januari
10 januari
16 januari

lampion maken
groep 3 vrij
groep 2 komt in de middag een uurtje
kijken in de klas
kerstfeest op het plein en in de stad
laatste dag voor de kerstvakantie
Weer naar school met het nieuwe lestijdenmodel
Luizencontrole
Informatieavond Kanjertraining

Fijn weekend!
Groetjes Margriet Bouwhuis

