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Nieuws uit de groep
Bijbelvertellingen
Deze week hebben we gewerkt over danken. Mooi dat kinderen veel dingen opnoemen waar ze voor
willen en kunnen danken.
We leren de liederen: GKB 119:1 en opwekking 669.
Volgende week gaan de verhalen weer over Jozef. Jozef en de dromen (Genesis 37), Jozef in de put
(Genesis 37), Jozef en Potifar (Genesis 39), de schenker en de bakker (Genesis 40), de dromen van de
Farao (Genesis 41), De eerste reis (Genesis 42).
Veilig leren lezen
Kern 2 is afgetoetst en we zijn begonnen met kern 3. Deze week hebben we de oo, oe en ee geleerd.
We zien dat heel veel kinderen oefenen met de software thuis, fijn! Ook lezen de kinderen thuis vaak
het mapje dat ze mee naar huis hebben gekregen. Woensdag mag het mapje weer mee en komen er
nieuwe woordjes in. Wanneer u een werkschrift van lezen thuis ziet kan het zijn dat niet alle
bladzijden gemaakt zijn, dit is niet erg, soms kiezen we ervoor om extra te lezen en een bladzijde in
het werkschrift over te slaan.
Rekenen toets
We doen veel verschillende dingen met lezen. Klokkijken, rekenen met geld, de ogen van de
dobbelsteen tellen en splitsen. Ook doen we veel spelletjes. Raad mijn getal: 1 kind mag een getal in
z’n hoofd houden, wij proberen te raden welk getal dit dan is of we beginnen met een getal, zetten
een aantal stappen en tikken een ander kind aan. Bij welk getal zijn we dan? Zo proberen we ook
spelenderwijs veel te rekenen.
Circuit
Elke morgen beginnen we het eerste half uur met een circuit. Voor in de klas hangt een schema wat
de kinderen die dag mogen doen. Deze dingen hebben allemaal te maken met lezen: stempelen, klik
klak boekje, mini informatie boekjes, speelleesset (spelletjes van de kern waar we mee bezig zijn),
veilig en vlot, computer en de letterdoos. Elke dag draait dit schema door zodat alle kinderen overal
aan de beurt komen.
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

