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Nieuws uit de groep
5 schoolweken liggen alweer achter ons. Knap wat de kinderen in deze tijd hebben geleerd. Hoe we
moeten werken dat weten we al goed in groep 3. Wat een rust hebben ze dan met elkaar. Ook
genieten we van het spelen. Soms spelen we wat meer in en bij onze klas en een andere dag
genieten we meer van het buitenspel.
Bijbelvertellingen
Thema: Abraham luistert (week 39)
In de verhalen van deze week staat het gehoorzamen van Abraham aan de Heer centraal. Abraham
krijgt te maken met moeilijke beslissingen, maar in alles volgt hij God en doet wat Hij wil.
Maandag:Opwekking 518, Dinsdag: Isaak en Ismaël ,Gen. 21:1- 20 Woensdag: Abraham op de proef
gesteld Gen. 22 , Donderdag:Familiegraf Gen. 23 Vrijdag:Abraham luistert, Knieboek en werkboek
Thema: Bij de tent van Isaäk (week 40)
Deze week gaan de vertellingen over het leven van Isaak.
Maandag: Psalm 146:3 Dinsdag: Rebekka Gen.24, 25: 7–11 Woensdag: Jakob en Esau Gen. 25:19–34,
Gen.26: 34,35 Donderdag: Jakob pakt de zegen af,Gen.27:1–40 Vrijdag:Bij de tent van Isaak Knieboek
en werkboek.
Veilig leren lezen
We zijn al eventjes gestart met kern 1: ‘Beestenboel’. In de vorige kern leerden we opa, Kim en Sim al
kennen. Opa heeft een verzinselspet. Als hij die op heeft, kan hij prachtige verhalen vertellen. Dit
keer vertelt hij over Trien en Troela, die in de supermarkt eitjes willen kopen. Maar de supermarkt is
gesloten. In hun zoektocht naar een ei komen ze onder andere in de dierentuin en een dierenwinkel
en eindigen ze in de kippenren. In het verhaal komen allerlei dieren voor. Het thema is:
‘Beestenboel’. In kern 1 leren de kinderen de letters p, aa, r, e, v. Met deze letters en de letters van
de vorige kern kunnen ze nu al zinnen en korte tekstjes lezen. Ze oefenen dit dagelijks met het
boekje Veilig & vlot. Op de meeste pagina’s staan woorden en/of zinnen met woorden die bestaan
uit een (medeklinker)-klinker-(medeklinker), zoals ‘raap’, ‘rem’ en ‘kip’, maar ook ‘aap’ en ‘er’. Op de
pagina’s die we ‘snuffelpagina’s’ noemen, komen echter ook woordjes voor met twee medeklinkers
achter elkaar zoals ‘spaar’ en ‘paars’. Kinderen die dat willen, mogen alvast aan dit soort woordjes
‘snuffelen’ en ze proberen te lezen. Ze hoeven deze woordjes nog niet foutloos en vlot te kunnen
lezen of spellen. Kinderen die werken met zon-materialen, oefenen nu vooral met woorden waarin
een tweetekenklinker of een lange klinker zit, zoals buik en zuur. Zij hebben een boekje Veilig & vlot
zon, waarin naast woordjes van het type medeklinker-klinker-medeklinker ook woordjes van dit type
met de derde-persoons-t voorkomen. Dus: ‘raapt’, ‘vist’, ‘past’ en ‘ruikt’.
Rekenen
We oefenen nu met getallen splitsen en het tellen van onzichtbare dingen. Daarnaast zijn we druk
met de telrij opzeggen, dobbelsteenstructuren, ook flitsen we veel met getalkaartjes of met
vingerbeelden.
Het splitsen doen we in de klas met een groepje van bijv. 5 kinderen, dit kan je splitsen op de
volgende manieren: 1 en 4, 2 en 3, 4 en 1 en 3 en 2. Dit doen we ook met fiches maar dit is ook leuk
om met kastanjes en eikels te doen. Het tellen van onzichtbare dingen gaat op de volgende manier.
Ik heb 5 knikkers er liggen drie naast het doosje, hoeveel knikkers zitten in het doosje?
Kanjertraining / ‘Dit-ben-ik-doos’
We genieten elke dag van de ‘dit-ben-ik-doos’ in de klas. Elke keer
weer een verrassing wat de kinderen hebben meegenomen en ook
leuk om nieuwe dingen van elkaar te ontdekken. Deze week hopen
we het af te ronden.
We hebben het derde verhaal van de kanjertraining voorgelezen.
Gelukkig heeft de zeearend een vriendin gevonden en hebben ze
het samen goed en ook de kleine Thirza (babyzeearend) is

geboren. De opvoeding van Thirza geeft nogal wat problemen. We hebben aansluitend ons eigen
fantasievogel gemaakt. Volgende week gaan we er verder mee. Ook hierin zien we dat we allemaal
verschillend zijn en dat is mooi maar soms ook weleens lastig. Om elkaar te vertrouwen en te
begrijpen doen we veel groepsvormende spelletjes en opdrachten tussendoor.
Jarigen
Afgelopen week hebben we de verjaardag van Cato en Eva gevierd. Yes allebei 6! Van harte dames!
Eline moet nog een paar nachtjes slapen en dan is het voor haar ook zover. Donderdag 24 september
hoopt zij haar 6de verjaardag te vieren. Alvast van harte Eline en we wensen jou een hele fijne dag.
Oudercontactavonden
A.s. maandagavond 21 september, dinsdag 22 september en donderdag 24 september hebben we
onze oudercontactavonden. Fijn om elkaar dan te ontmoeten!
(Rooster voor groep 3 hangt ook naast de deur van onze groep)
Puntenslijper
De kinderen werken met een grijs potlood. Wanneer u thuis een puntenslijper heeft met een bakje
eraan is dit gemakkelijk voor uw kind. Dan kan op de werkplek de punt geslepen worden en hoeven
ze niet steeds naar de prullenbak te lopen! Dus wanneer u er één thuis heeft mag deze mee naar
school genomen worden.
Hartelijke groet,
Jenet Korterink en Sandra Knoll

