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Nieuws uit de groep
We zijn weer gestart. De herfstvakantie zit er alweer op. Heerlijk uitrusten en veel gezelligheid
kwamen al in de vertelkring voorbij. Fijn om samen te genieten van al die verhalen.
We hebben nieuwe plekken gekregen in de klas. We wilden de eerste periode in groep 3 alle
gezichten richting het digibord en de juffen en nu zitten we meer in groepjes. We zijn benieuwd hoe
dat gaat.
Bijbelvertellingen
Thema: Vluchtelingen
Deze week zijn we gestart met de rugzakactie voor vluchtelingen.
De kinderen hebben allemaal vandaag een blauwe of roze rugzak meegekregen.
Ook de bijbelverhalen, gesprekken en de verwerking passen we hierbij aan.
Maandag:
We leren opwekking 123, ‘Groot is Uw trouw o Heer’
Dinsdag:
Het verhaal van Fazil
Woensdag:
Het verhaal van Ismaël
Donderdag:
Verwerking.
Veilig leren lezen
We zijn met de laatste dagen van kern 2 bezig. En kunnen donderdag kern 2 afronden. We flitsen
heel wat letters en dit doen we in verschillende tempo’s. De waterfiets, jetski en de speedboot. Dit
vinden de kinderen erg grappig. Wat doen ze goed hun best en door veel te oefenen merken we ook
dat we steeds sneller worden.
We werken ’s ochtends met een circuitmodel. We wisselen iedere ochtend. We werken met de
computer, speelleessets, veilig en vlot, klik-klakboekje, stempelen, een boekje van de kast of uit de
bieb. Dit doen we het eerste half uurtje van de ochtend. We zijn dan allemaal met lezen bezig.
Volgende week starten we met kern 3. Thema kern 3: Hoe voel jij je?
Dit keer vertelt opa aan Kim het verhaal over een keizer die voor elk pijntje of vlekje een dokter laat
komen; hij heeft dan ook duizend dokters. Het thema van deze kern is: ‘Hoe voel jij je?’ en gaat over
ziek zijn en weer beter worden. In deze kern leren kinderen onder andere de betekenis van woorden
rond ziek zijn, je lijf en gevoelens.
De nieuwe letters in kern 3 zijn: d, oe, z, ij, h.
Belangrijk: Het leesmapje wat de kinderen meekrijgen moet elke woensdag weer mee naar school.
Rekenen
We oefenen met klokkijken en dan de hele uren. We gebruiken de klok met alleen de grote en kleine
wijzer. Dit gaat al best. Het wordt steeds een beetje moeilijker en we gaan ook oefenen met de klok
gaat een uur vooruit..hoe laat is het dan en de klok gaat een uur terug…hoe laat is het dan. Goed om
thuis ook de kinderen bewust te maken van de klok. Verdere tellen we hoeveelheden t/m 10 met
behulp van de vijfstructuur in eierdozen van 10. We tellen t/m 6 met behulp van de driestructuur in
eierdozen van 6.
Kanjertraining
Met de kanjertraining praten we de komende weken over verschillen tussen de kinderen.
We praten over lievelingseten, lievelingskleuren,hobby’s. We laten kinderen kiezen welke zij het
meest lekker/mooi/leuk vinden. Ook om te ervaren dat we heel verschillend zijn met z’n allen. Is dat
erg? Wat is er juist leuk aan en wat is er soms lastig aan. Belangrijk hierbij is respect voor verschillen.
In het kanjerverhaal komen ook duidelijk de verschillen naar voren
tussen de mus en de zeearend. De mus is klein, de zeearend groot.
De zeearend heeft zijn eigen weg gevonden in het ‘vogelleven’ en
de mus heeft daar respect voor. De mus komt op kraamvisite. Je
bent misschien niet elkaars type maar je gunt elkaar het beste. Je
hoeft niet anders te worden. Wees wie je bent. Doe je niet anders
voor dan je werkelijk bent. We gaan een persoonlijke collage

maken, we zijn benieuwd of ze ook hier in kunnen laten zien wie ze zijn.
Hartelijke groet,
Jenet Korterink en Sandra Knoll

