
Beste ouders van de middenbouw, 

Hopelijk zitten jullie er op vrijdag al op te wachten: een nieuwsbrief van de middenbouw. 

We proberen de communicatie over de heg, voor de heg, met briefjes en seinen, iets te 

verzachten met deze terugblik op de week.  We zien dat de kinderen langzaam wennen aan 

het feit dat ze alleen door al die tuintjes moeten, alleen de klas in, zonder papa of mama die 

de overgang vergemakkelijkt. Zeker voor de  groepers 3 is dat een hele stap naar 

zelfstandigheid.  

 

Wat heeft groep 3 geleerd deze week? 

Groep 3 heeft al veel letters aangeboden gekregen. Voor sommige kinderen opent zich een 

wereld aan woorden; anderen doen er wat langer over, dat is heel normaal. Groep 3 bestaat 

voor een groot deel uit herhaling en inslijping. De letters en de woordjes die deze week 

werden aangeboden waren:   

S (som) 

M (mus)  

H (hek, hut)  

K (kop)  

W (wol, wak)  

L (lip) 

Wat rekenen betreft leerde groep 3 handig tellen met groepjes. Als je doortelt vanaf 5, dan 

hoef je niet meer één voor éen te tellen. Ook leerden ze getallen te splitsen en te tekenen.  

Bijvoorbeeld hoe verdeel je een groepje van 6 ballonnen?  (4 Blauwe en 2 rode) 

Wat heeft groep 4 geleerd? 

Groep 4 oefende met de spellingcategorie `hert’ en `slak’. Twee medeklinkers aan het eind 

van het woord of twee medeklinkers aan het begin – deze woorden schrijf je zoals je ze 

hoort. De kinderen maken op maandag een woordpakket met ons en we zoeken dan 

woorden van die categorie om mee te oefenen. De glunderende gezichten als ze woorden 

vinden als `zwart’ of `trots’ - met zowel aan het begin als het eind 2 medeklinkers!  

Wat rekenen betreft ging groep 4 aan de slag met het maken van plus- en minsommen bij 

een splitsing (welke plus- en minsommen kunnen je maken van de splitsing  8= 6 en 2)?  Ook 

oefenden zij met rekenstrategieën voor sommen onder de 20. Bijvoorbeeld: eerst de 

makkelijke getallen bij elkaar tellen in een som als  5 + 3 + 5  > je neemt dan eerst 5+5 en 

daarna 3.  

Project samenleven  

De afgelopen weken stonden in het teken van het project `samenleven’. We hebben 

gepraat, getekend en geschreven oven dingen die je samen kunt doen, of over dingen die je 



samen moet doen en hoe dan.  We hebben heel veel spelletjes gedaan waarbij we moesten 

samenwerken.  

De kinderen maakten allemaal een tekening die we gaan laten afdrukken op een theedoek. 

Jullie kunnen die theedoek kopen voor een klein bedrag, als herinnering of als cadeau.  

Binnenkort ontvangen jullie hierover meer informatie. 

Kringrooster 

De kinderen van groep 4 zijn deze week ingedeeld voor hun vertelkring, boekenkring of 

nieuwskring.  Noteer de datum alstublieft zodat alle kinderen aan de beurt kunnen komen.  

Website  

Op de website (https://zevensprong-amsterdam.nl/) vindt u onder groepen 🡪 groep 3-4  

iedere week nieuwe foto’s  om toch een beetje mee te kunnen genieten van al het mooie 

werk van de kinderen.  

Traktaties 

Als kinderen jarig zijn, mogen ze gelukkig weer trakteren! Let op dat het een bescheiden 

traktatie is, een kleine voorverpakte (niet zelf ingepakte) gezonde snack.  Een snelle Jelle, 

Liga, Sultana, mini-zakje popcorn. Er schijnen zelfs voorverpakte zakjes met fruit of groente 

te zijn, mmmmmm.  

 

We wensen jullie een heerlijk weekend!  

Met vriendelijke groeten, 

Ouafae, Cynthia, Marga, Sandra, Marise en Marja 
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