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Nieuws uit de groep
We willen natuurlijk eerst stilstaan bij het nieuwe jaar 2016.
Een nieuw jaar van God gekregen. Wat heerlijk om te weten dat Hij er bij is
en met ons mee gaat in blijde en verdrietige momenten. Vanaf deze kant
wensen we jullie allemaal een mooi 2016 en Gods zegen.
De vakantie was heerlijk wat kan je daar van genieten dat er geen wekker
gaat maar dat je rustig de tijd kan nemen er waren ook veel mooie dagen
om samen te vieren.
Werner willen we feliciteren. Hij is in de vakantie 7 jaar geworden! Van
harte Werner. Woensdag viert hij zijn feestje in de klas.
Lezen
We ronden deze week kern 5 af en dan staat kern 6 alweer klaar.
In kern 6 worden de letters g, au, ui, f en ei geleerd. Dit zijn de laatste letters die dit schooljaar aan
bod komen. De leesmapjes blijven belangrijk! Ze moeten op woensdag weer mee! Ook het thuis
lezen en voorlezen is erg belangrijk in het leesproces. Gaaf om te zien dat door veel lezen het tempo
omhoog schiet en er flinke sprongen worden gemaakt.
Rekenen
Met rekenen starten we vandaag met een nieuw blok, blok 4. We zullen
ons de komende weken vooral bezig houden met het rekenrek. We
gebruiken het rekenrek om getallen t/m 20 op te zetten, te herkennen en
te benoemen en ook te tekenen. De vijfstructuur speelt hierbij een
belangrijke rol omdat die in één keer te overzien is door de rode of witte
kleur. Ook getallen rond de 10 kun je in één keer zien. En we gaan werken met dubbelen en bijnadubbelen. Het aflezen zal steeds vlotter gaan zonder tellen. Verder gaan we met het klokkijken de
hele en halve uren gebruiken.
Swim2play
Het duurt nog even maar voor je het weet is het zover, 26 januari zijn wij aan de beurt voor
swim2play!
De andere data zijn 2 februari, 9 februari, 16 februari, 23 februari! We zwemmen van 11.05 uur tot
11.50 uur. Deze weken zullen we niet gaan gymmen.
Meenemen Gymtassen
Klassenouders
De klassenouders voor onze groep zijn Rineke Boxum en Jody Rodenboog! Fijn dames!
Bijbelvertellingen:
Maandag:
We leren psalm 71:11
Dinsdag:
Mozes vlucht, Ex.2:11-22
Woensdag:
Mozes roeping, Ex. 2:23-4:17
Donderdag:
Mozes terug, Ex.4:18-31
Vrijdag:
Knieboek en Werkboek
Maandag:
We leren een lied
Dinsdag:
Mozes voor de eerste keer naar Farao, Ex. 5-6:1
Woensdag:
Weer naar Farao, Ex. 7:8-25
Donderdag:
Plaag 2 t/m 9, Ex. 7:26-10:29
Vrijdag:
Knieboek en Werkboek
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