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Nieuws uit de groep
Bijbelvertellingen
De komende 2 weken gaan de Bijbelverhalen verder over Jakob.
Jakobs vlucht en Betel (Genesis 27), Jakob en Laban (Genesis 29,30), Jakob en het vee (Genesis 30,31)
Jakobs vlucht van Laban (Genesis 31,32), Peniel en Esau (Genesis 32,33), Jakob opnieuw in Betel
(Genesis 35).
Het lied dat we de komende weken leren is Liedboek voor de Kerken 335:1. Ook herhalen we de
liederen van de afgelopen periode.
Veilig leren lezen
Afgelopen donderdag hebben we bij alle kinderen de lettertoets en woordentoets van kern 1
afgenomen. De kinderen die werken met de zonmaterialen hebben de woordentoets gedaan van de
zonmethode. De andere kinderen hebben de letter en woordentoets van de maanmaterialen
gedaan. Alle kinderen hebben vrijdag een diploma gekregen! Wat kennen de kinderen de letters al
goed en snel, super!
Om de letters/woorden zo goed mogelijk te blijven oefenen hebben alle kinderen vrijdag een mapje
gekregen met letters en woorden erin. Dit mapje moet goed bewaard worden. Op woensdag mag
het weer mee naar school dan komt er een nieuw blad in. Het mooiste is dat u elke dag 5 minuten
met uw kind de woorden oefent. Het is belangrijk dat uw kind plezier heeft in het oefenen. Daarom is
het belangrijk dat het aantrekkelijk blijft. Verschillende oefenvormen vinden kinderen vaak leuk (rij
voor rij, zin voor zin, woord voor woord etc).
Vrijdag hebben de kinderen de nieuwe tekening meegekregen van de letterboom, die mag bij het
andere stuk geplakt worden.
In uw mail heeft u vrijdag inloggegevens ontvangen van de veilig leren lezen site waar de kinderen
thuis mee kunnen oefenen. Wanneer u deze gegevens niet heeft gekregen hoor ik dit graag.

Rekenen toets
De rekentoets van blok 1 is geweest! Alle kinderen hebben de
toets goed afgerond, fijn! We gaan verder met blok 2!

Kinderboekenweek
Vorige week was de feestelijke opening van de bibliotheek en van de kinderboekenweek. Deze week
zijn we begonnen met de kinderboekenweek. We hebben al vaak het lied gezongen: raar maar waar.
Ook hebben we gekeken naar proefjes die groep 7/8 voor ons deed. Heel bijzonders als een ei kan
zweven of een theezakje zomaar de lucht in vliegt! De kinderen vonden het heel interessant! De
komende weken gaan we verder met het thema!

Klassenouder
We hebben nog geen klassenouder voor groep 3. Wie meldt zich aan? Een mail sturen mag naar:
jenet.korterink@dezevenster.nl

Hartelijke groet,
Sandra Knoll en Jenet Korterink

