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Nieuws uit de groep
Bijbelvertellingen
De Bijbelvertellingen gaan nu over Goede vrijdag en Pasen. Na de paasdagen gaan we weer verder in
het oude testament: Jericho (Jozua 5-6), Achan en Ai (Jozua 7,8), Chiwwieten (Jozua 9). Het lied wat
we volgende week leren is: GKB 118:1
Veilig leren lezen
Volgende week maken we de laatste les van kern 8. Deze les gaat over de woorden die eindigen op
aa/oo/uu. Deze woorden schrijf je met één klinker aan het einde van het woord: zo, sla, vlo, nu!
Volgende week toetsen we kern 8 af en zijn we alweer toe aan kern 9!
Rekenen
We rekenen deze weken niet uit ons werkschrift maar we oefenen extra met het automatiseren tot
10. De sommen tot 3 hebben we eerst heel uitgebreid geoefend zodat we de antwoorden van de
sommen zo kunnen opschrijven zonder hier over na te hoeven denken. Daarna volgen de sommen
tot 5, 7, 10. Wanneer we alle plussommen hebben gehad oefenen we met de minsommen.
Meervoudige intelligentie
De kinderen hebben genoten van het project: talentenjacht! Er is veel gemaakt, gedanst, geknutseld,
geschreven en gerekend! Elke keer mochten de kinderen iets kiezen wat ze zelf graag wilden doen, ze
hebben ervan genoten. We sluiten nu het project af, dit doen we door elk kind in de schijnwerpers te
zetten met zijn/haar talenten. Elk kind krijgt een groot vel papier waar alle kinderen uit de klas iets
opschrijven wat leuk/goed/mooi is aan hem of haar. 3 kinderen zijn al geweest, de andere kinderen
komen ook allemaal aan de beurt de komende weken!
Het volgende MI project start over een paar weken, hier hoort u binnenkort meer over!
Koningsspelen
Dit jaar gaat het anders als voorgaande jaren. Groep 3,4 en 5 gaan op vrijdag 22 april na het
koningsontbijt naar bad Hesselingen. Daar zal een programma voor ons zijn samengesteld samen
met vele andere scholen van Meppel. De tijden en meer informatie volgt nog!

Fijne paasdagen!
Sandra Knoll en Jenet Korterink

