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Nieuws uit de groep
Bijbelvertellingen
De komende week gaan de verhalen en de liederen over Jozef. Zondagmorgen is de kerk, school,
gezin dienst in de Hoeksteen en de Kruiskerk. De kinderen leren de liederen, maken werkjes en horen
de verhalen voor deze dienst. U bent van harte uitgenodigd om te komen. Ook zullen de dominees
van allebei de kerken vrijdagmorgen langskomen in de groepen. De beide diensten zullen beginnen
om 9.30u.
Liedjes: Jozef zoekt zijn grote broers, Jozef alles wat je droomt, Jozef en zijn dromen
Bijbelverhalen: Jozef en zijn dromen, Jozef in de put, Jozef en Potifar, de schenker en de bakker,
dromen van Farao, eerste reis van de broers
Veilig leren lezen
Maandag is de laatste les van kern 6. De kinderen hebben dan alle letters geleerd! De rest van de
week zullen we de letters herhalen en extra oefeningen doen om alle letters goed in te trainen.
Volgende week maandag en dinsdag zullen we de wintersignalering, leestoetsen en spelling cito
toets gaan doen. U kunt natuurlijk thuis ook mee oefenen. Veel lezen (ook thuis) is erg belangrijk!
Ook kunnen de kinderen oefenen op de computer: www.avilezen.nl (links bovenin staat: voor
kinderen, begin met lezen). De kinderen mogen eerst niveau M3 (midden 3 aanklikken) wanneer dit
niveau goed/gemakkelijk gaat mogen de kinderen ook E3 (eind 3) aanklikken en deze ook oefenen.
Swim2play
Dinsdag starten we met zwemmen! De kinderen worden opgehaald met de bus. Op deze dinsdagen
mogen de kinderen brood meenemen om op school te blijven eten omdat we niet op tijd terug zijn.
Denkt u aan zwemkleding, handdoek en gemakkelijk zittende kleding?
De weken dat we op dinsdag naar het zwembad gaan hebben we op donderdag geen gym.
Meervoudige intelligentie
U heeft het vast in de nieuwsbrief van Werner al gelezen maar we lichten alvast een tipje van de
sluier op: het thema wat groep 3 gaat doen met meervoudige intelligentie is: talentenjacht! Wij als
leerkrachten zijn heel enthousiast en hebben er heel veel zin in! Woensdag hebben we al 8
verschillende kaarten uitgewerkt die de kinderen kunnen kiezen. Die variëren van toneelspelen,
knutselen, lezen, rekenen en nog veel meer. De voorbereiding is in volle gang! We houden u nog
even in spanning en meer informatie volgt maar dat het leuk wordt beloven we u!
Rapport
Vrijdag krijgt u kind het eerste rapport mee. De cito scores van spelling en AVI (leestoets) zijn dan
nog niet bekend omdat we er voor gekozen hebben om die een week later te doen. U krijgt die
resultaten natuurlijk wel maar die volgen apart individueel op een briefje en zullen bij het 2e rapport
ingevuld worden.
We hebben hiervoor gekozen omdat alle letters aangeboden moeten zijn voor we de toets kunnen
doen (anders worden de kinderen bevraagd op dingen die ze niet aangeboden hebben gekregen).
Ook willen we niet overhaast gaan toetsen en hier goed de tijd
voor nemen.
Spreekavond
De spreekavonden zullen zijn op 1,2 en 4 februari. Het rooster
heeft u ontvangen.

