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Nieuws uit groep 3!
Bijbelvertellingen
Onderkoning Jozef! Thema: God leidt Jozef en Jakob.
In dit hoofdstuk gaat het over Gods leiding in het leven van Jozef en zijn familie. Jozef wordt herenigd
met zijn vader en verzoent zich met zijn broers.
Maandag:
We leren een lied
Dinsdag:
Jozefs broers weer in Egypte, Gen. 43
Woensdag:
Jozef maakt zich bekend, Gen. 44- 45: 15
Donderdag:
Goed nieuws voor Jakob, Gen. 45: 16 – 46: 7 Gen. 46: 28 – 47: 12
Vrijdag:
Onderkoning Jozef Knieboek
Feest
Afgelopen week vierden we de verjaardag van Naomi, 6 jaar! Feestjes vieren doen we graag.
Volgende week hebben we weer een kraambezoekje in onze klas. We hopen kennis te maken met
het baby-zusje van Koen, Isa! Mooi om samen van dit prachtige wonder te genieten.
Naast feestjes vieren zijn we ook hard aan het werk en gelukkig kunnen ze dat ook goed.
Lezen
Na kern 3 vindt een belangrijk toetsmoment plaats. We toetsen, zoals ook na kern 1 en 2, de kennis
van de letters die uw kind heeft geleerd. Deze keer toetsen we ook de kennis van de letters die nog
niet zijn aangeboden, maar die uw kind misschien toch al kent. Dit doen we zodat het
computerprogramma die extra letters ook kan aanbieden in keuzeoefeningen. Daarnaast toetsen we
zoals gewoonlijk hoe goed en vlot uw kind al woordjes kan lezen. Ook helpen de leesmapjes de
kinderen om goed en vlot de woordjes te lezen. Deze moeten op woensdag weer terug naar school.
Deze keer observeren we voor het eerst ook het leesgedrag bij het lezen van een korte tekst. Ook
nemen we een spellingtoets af en een letterdictee (fonemendictee).
We zijn begonnen met kern 4: Waar woon jij?
Dirk en Dora, de hoofdpersonen van het verhaal ‘Lollig’, wonen in een flat die per ongeluk op zijn kop
wordt gezet. Zij vinden dat wel lollig, maar de andere bewoners niet... Wij vonden het een heel lollig
verhaal en hebben samen veel gelachen.
De nieuwe letters in kern 4 zijn: w, o, a, u, j.
Rekenen
Met reken wordt het plusteken geïntroduceerd. Daarbij worden
splitsflats als rekenvorm gebruikt. Nadat de splitsingen met fiches
gelegd zijn, wordt de splitsflat weergegeven met blokjes. Deze
schematische weergave van de splitsflat stelt een flatgebouw voor.
Met klokkijken oefenen we ‘het is 12 uur teken de kleine wijzer 2 uur
later of 2 uur vroeger’.
Het veterstrikken lukt nog niet iedereen. Graag thuis oefenen!
Hartelijke groet,
Jenet Korterink en Sandra Knoll

