
Beste ouders van de middenbouw, 

De eerste schoolweek zit er (bijna) op. Een week waarin we gelukkig begonnen met echte 

gesprekken tussen kinderen, ouders en leerkrachten op de bankjes achter de heg. De 

kinderen hebben we al een beetje leren kennen, maar het contact tussen ouders en 

leerkrachten wordt vooral in die eerste weken echt gemist, zowel door jullie als door ons.  

Vandaar dat alle bouwen iedere week een nieuwsbrief maken, met een terugblik op de 

week en een vooraankondiging van wat er komen gaat.  Op de website zullen we wekelijks 

foto’s plaatsen zodat jullie toch een beeld krijgen van wat er speelt in de groep.  

De eerste schoolweek in de middenbouw 

De eerste week stond in het teken van elkaar leren kennen. In alle groepen werden 

spelletjes gedaan, portretten getekend en verjaardagskaarten geknutseld. Alle groepen 

hebben een `recept’ voor een fijne groep gemaakt waarbij iedereen erbij hoort en we het 

samen goed hebben.  

Op donderdag werd er echt gewerkt! Voor groep 3 hield dat in dat we oefenden met de 

eerste letters die onze leesmethode Actief Leren Lezen aanbiedt. Dat waren de letters p, e, 

n en i.  Daar kun je al veel woordjes mee maken: pip, en, pen, nep, pin.  Ook kreeg groep 3 

een echt rekenwerkboek, waar al gretig in gewerkt is.  De getallen t/m 12  - dat staat de 

komende tijd centraal. 

Groep 4 werd niet alleen tot oudste (en hulpje) gebombardeerd, maar kreeg ook de eerste 

spelling- en rekenles. Er worden in groep 4 flinke stappen gemaakt: we oefenden sprongen 

met tientallen ( 20-30-40, maar ook 57-67-77 en terug: 77-67 –57)  

We hebben ook taalrondes gedaan en tekeningen gemaakt over elkaar aanraken, want we 

gaan een kunstwerk maken met alle kinderen. Dat wordt een theedoek van de hele 

middenbouw die u kunt bestellen – maar daarover hoort u binnenkort meer... 

De kinderen hebben deze week hun eerste gymles gehad – lekker in de gymzaal, met 

Charlotte. Vrijdag is er een `leerkrachtencarroussel’ gedaan, waarbij iedere 

middenbouwleerkracht een activiteit kwam doen in iedere groep. Marise deed drama, 

Sandra zong, Marga knutselde en Ouafae deed een spelletje.  Zo hebben we de week 

afgesloten. 

Volgende week 

Volgende week gaan we wat serieuzer te werk. Er wordt dagelijks gerekend, gelezen en 

geschreven – maar natuurlijk is er ook tijd voor lichtere zaken. Want het belangrijkste is om 

de groep en de sfeer zó vorm te geven dat we daar het hele jaar profijt van hebben. 

Nog een praktisch punt over het wegbrengen en ophalen: 

Het wegbrengen in de ochtend verloopt, denken wij, naar omstandigheden prima. Het 

ophalen gaan we m.i.v. maandag 24 augustus anders doen: de leerkrachten brengen de 

kinderen die worden opgehaald, om 14.30 of 12.30 naar buiten en lopen dan met de hele 

groep tot vóór de heg van het eigen klaslokaal - nog steeds aan de achterkant van school 



dus, maar niet meer met een heg ertussen. Dat is stukken overzichtelijker. Houdt u wel de 

afstand in de gaten?  

Fijn weekend en vriendelijke groeten, 

Ouafae, Cynthia, Marga, Sandra, Marise en Marja 

 


