
Beste ouders van de middenbouw, 

 

Week 2 is bijna achter de rug. Hieronder vinden jullie weer een impressie van de afgelopen 

week. Op de website staan inmiddels wat foto’s van de groepen.  Omdat jullie het klaslokaal 

niet in kunnen komen en dus de werkjes, schriften en letters waarmee de kinderen bezig 

zijn, niet kunnen zien, beschrijven we in deze nieuwsbrief steeds heel kort waar we mee 

bezig zijn. Wellicht voer voor gespreksstof? We lichten ook een aantal praktische zaken toe. 

Lezen, spelling en rekenen afgelopen week  

Wat hebben we geleerd deze week?  Leren lezen, dat is het grote wonder in groep 3. Bijna 

iedere dag komen er nieuwe letters en woorden bij.  We sturen jullie in de bijlage wat 

algemene informatie over de methode die wij gebruiken Actief Leren lezen.  Er is ook een 

leuk filmpje van de methodemakers waarin wordt uitgelegd hoe de lessen eruitzien – en wat 

jullie als ouders kunnen doen om het leesproces te ondersteunen.  Dit is de link van dat 

filmpje:  

https://vimeo.com/425484341/a18965457f 

Groep 4 kent natuurlijk alle letters, maar moet leeskilometers maken om het technisch 

lezen ook echt onder de knie te krijgen. Hoe meer er gelezen wordt, hoe beter! Daarnaast 

oefent groep 4 met spelling: de afgelopen week werkten ze aan klankzuivere woorden met 

een tweeklank. Woorden zoals poes, muis, neus, bijl.  Dit noemen we luisterwoorden en de 

regel hierbij is: schrijf wat je hoort.  

Met rekenen oefende groep 3 de getallen tot 12, en het verschil tussen meer en minder.  

Groep 4 oefende de getallenrij tot 100 met vragen als: tussen welke tientallen ligt 49?  Wat 

komt er vóór en na het getal 73?  

Ophalen na schooltijd 

De afgelopen week brachten we de kinderen na schooltijd naar het grasveld achter de 

school. Fijn om jullie iets meer van nabij te zien – maar we willen de veiligheid voorop 

stellen. Daarom een aantal verzoeken: 

• Willen jullie aan de overkant van het fietspad gaan staan – dus niet op het grasveld, 

i.v.m. de anderhalve meter die jullie van elkaar en van ons moeten houden?  

• Willen jullie aan de ophalers (opa of oma bijvoorbeeld) vertellen in welke groep het 

op te halen kind zit, zodat ze niet hoeven te zoeken?  Wij hangen de naam van de 

groepen voor het raam, zichtbaar vanaf het trottoir. 

• Voordat de kinderen met jullie weggaan, moeten ze zich even bij ons, de 

groepsleerkrachten, afmelden.  Willen jullie daar ook even op letten?  

• Als een kind met iemand anders meegaat, een vriendje of vriendinnetje of iemand 

anders, wilt u dat dan in de ochtend vóór 8.00 uur aan ons mailen of een briefje 

meegeven aan het kind? In geval van nood kunt u natuurlijk ook naar school bellen 

en dan zal Harm of Bernadette het aan ons doorgeven.  

https://vimeo.com/425484341/a18965457f


 

Traktaties  

Gelukkig vieren we de verjaardagen van de kinderen weer met traktaties! Mail ons even om 

af te stemmen wanneer er getrakteerd wordt. De traktaties zien we natuurlijk graag 

gezond... Het is i.v.m. corona belangrijk dat de traktaties voorverpakt zijn, per stuk.  Denk 

aan sultana’s, liga’s, een zakje popcorn, ontbijtkoekjes.  

 

Kringen 

In de middenbouw hebben we verschillende soorten kringen. Een aantal daarvan wordt  

door de kinderen voorbereid: een boekenkring, een vertelkring en een nieuwskring.  De 

kinderen van groep 4 weten hoe het werkt, en zij worden komende week door ons 

ingedeeld om een kring te doen. We mailen de ouders van groep 4 volgende week het 

rooster, wie wanneer welke kring mag presenteren. Ook geven we daarbij informatie over 

de verschillende kringen. Die informatie geven we ook geprint mee in de rugzakjes. Later in 

het jaar zal groep 3 ook ingedeeld worden – zij mogen de kunst eerst even afkijken....  

 

Stamgroepmiddag  

Veel nieuwe informatie, zo aan het begin van het jaar. Omdat de stamgroepmiddag niet 

door kan gaan, zetten we alles op een rijtje in een PowerPoint, die over enkele weken op de 

website komt. Zijn er onderwerpen die beslist aan bod moeten komen, mail dan even naar 

Marja, de bouwcoördinator van de middenbouw: marja.loomans@zevensprong-

amsterdam.nl 

 

Communicatie 

Het is zo normaal om vóór of na schooltijd de groepsleerkracht even aan te schieten om te 

vragen of te vertellen hoe het gaat met je kind en eventueel een afspraak te maken. Dat is 

er nu niet bij.  Mail ons als er vragen zijn en als het nodig is, maken we een (bel- of video) 

afspraak.  

 

Fijn weekend straks en vriendelijke groeten, 

 

Cynthia, Ouafae, Marga, Sandra, Marise en Marja 
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