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Nieuws uit de groep

Bijbelvertellingen
Deze week stoere verhalen van Simson. Is hij de sterkste man van de wereld?
Thema: EEN STERKE MAN
Dinsdag:
Simsons geboorte Rech.13
Woensdag:
Simsons huwelijks Rech.14-15
Donderdag:
Simson en Delila Rech. 16
Vrijdag:
Een sterke man Knieboek
Volgende week gaan we de verhalen vertellen rond Hemelvaart en Pinksteren.
In de meivakantie is het Hemelvaart en na de vakantie hebben we ook op woensdag onze
Pinksterviering.
Thema: JEZUS REGEERT
Dinsdag:
Jezus naar de hemel Hand. 1: 1–11
Woensdag:
De lege plaats van Judas vervuld Hand. 1:12–26
Donderdag:
Pinksteren Hand. 2 : 1 - 40
Lezen
Thema kern 9: Hoe kan dat?
In het ankerverhaal ‘De limonadefontein’ merken Lies en Eus dat het licht van de buitenschoolse
opvang niet werkt en even later komt er geen water meer uit de kraan. Hoe kan dat? In deze kern
leren de kinderen allerlei zaken over techniek. Ze leren woorden als: het apparaat, de buis, de
elektriciteit, de vonk, de storing, de magneet en het gereedschap.
De nieuwe woordtypen die de kinderen leren lezen in kern 9 zijn:
hijskraan; strik en markt; haai, kooi en roei; korte; bloemen, tijger en mantel; betaal, gezien en vertel.
Vanmorgen zijn we op bezoek geweest in de bibliotheek van Meppel. We hebben daar veel gehoord
over boeken, verschillende soorten boeken die je kan lezen en waar je ze kan vinden in de
bibliotheek. We hebben een zoekspel gedaan en we mochten heerlijk chillen met mooie boeken de
we konden lezen en of bekijken. Het boek wat voorgelezen werd was Koen de boekendief.
Rekenen
Met rekenen oefenen we plussommen met het antwoord 6 en 7. We herhalen wat we geleerd
hebben. We oefenen veel met de getallenlijn, bijv.de buren van 23 zijn 22 en 24. Maar ook getal
raden, sprongen van 5/10 etc.
In de schijnwerper
Wat een stralende gezichten bij het voorlezen van de briefjes die de kinderen hebben geschreven
voor elkaar. Morgen de laatste!
Volgende week staat de vader van Noah bij ons in de schijnwerper hij komt ons een gastles geven
over de natuur. We zijn benieuwd!
Verjaardagen
We vierden afgelopen woensdag de verjaardag van Marit, deze week gaan we verder met Aléna en
volgende week dinsdag hoopt Leanne haar verjaardag te vieren! Van harte dames!
Vervanging
Donderdag zal er vervanging zijn ivm studieverlof van Jenet.
Jenet Korterink en Sandra Knoll

