
Beste ouders van de middenbouw, 

Schoolweek 2 

Wij hebben deze week samen veel tijd besteed aan hoe we met elkaar 
omgaan in de groep, op het schoolplein en in de school. Er was in de 

middag tijd om samen met elkaar te spelen en tussendoor hebben wij 
spelletjes gedaan om elkaar beter te leren kennen. Maar er is ook hard 
gewerkt! Aan groep 3 hebben wij al heel wat letters aangeboden en 

hebben wij gerekend’ met de cijfers 1 tot en met 12. Groep 4 heeft 
gewerkt met de cijfers 1 tot en met 100 door deze een plek tussen twee 
tientallen te geven op de getallenlijn. Met spelling is er gewerkt met de 

spellingcategorie 1, woorden met een korte of lange klank. De 
bijbehorende woorden zijn kip en haas. De kinderen en de leerkrachten 
zijn al wat gewend aan de flexibele werkplekken in de lokalen, maar het 

blijft even wennen. 

 

Volgende week 

Hopelijk wordt volgende week een rustige week met alle ‘middenbouwers’ 

fysiek op school. Ook deze week ligt bij groep 3 de focus op het leren 

lezen. Iedere dag zijn er wel 5 momenten dat we hiermee aan het werk 

zijn. Groep 4 gaat starten met een nieuwe spellingcategorie en hun 

rekendoelen voor volgende week zijn:  

- Je leert optellen en aftrekken tot en met 10 zonder te tellen; 

- Je leert optellen en aftrekken tot en met 20 met handig 

samennemen; 

- Je leert bij elke splitsing 2 plussommen en 2 minsommen bedenken. 

Daarnaast gaan de muzieklessen van ASLAN weer beginnen. Vanaf 

woensdag komt Sanem weer wekelijks, op die dag, naar de middenbouw. 

 

 Nog even dit 

- De lessen starten om half 9, dan gaat de deur dicht. Wij vinden het 

belangrijk om hier serieus mee om te gaan. 

- Het 10-uurtje is klein en gezond. Onze voorkeur gaat uit naar water 

als drinken. 

- Graag de luizencapes weer meegeven naar school. 

- Voor in de agenda: dinsdagavond 21 september stamgroepavond 

van de groepen 3-4. 

Fijn weekend! 

Ouafae, Cynthia, Mirjam, Sandra, Lidewij en Yvonne 


