
 

 

Nieuwsbrief 11  

groep 3-4 
Vrijdag 12 november 2021 

 

Schoolweek 11 

Afgelopen week hebben wij voor de laatste keer mogen genieten van de 
vrolijke muziekles van invaller Roel, waarbij we liedjes hebben gezongen 
en ritmes geklapt. Ook hebben wij in de groepen lampionnen geknutseld 

en het verhaal van Sint Maarten verteld. Daarnaast hebben wij in de 
groep naar het sinterklaasjournaal gekeken. De avonturen van sint en zijn 

pieten volgen we nauwlettend 😀. Maar het grote hoogtepunt van de 

week was wel de levering van de bankjes voor de vaste kring. 

 

 



 

Dit betekent ook dat wij de komende tijd het lokaal nog aan gaan passen. 

Wij gaan de bakken onder de banken namelijk vullen met materiaal. Wij 
hopen hierdoor kasten uit het lokaal te kunnen halen en zo meer ruimte 
te creëren.  

Groep 3 

Met rekenen zijn wij bezig geweest met splitsen tot en met 10. Hoeveel 
koekjes zie je op het plaatje, hoeveel zitten er in de pot en hoeveel liggen 

ernaast? waren de startvragen bij dit leerdoel. Bij de leeslessen kwamen 
de oe en de ui aan bod. In het spellingwerkboek werd er gewerkt met de 
lange klanken de aa, oo, uu en ee.  

Groep 4   

Voor veel kinderen was het leerdoel, over het tiental heen optellen en 
aftrekken, wat lastiger. Hierbij moeten jullie denken aan sommen als 8 + 

4 (8 + 2 + 2) en 14 – 7 (14 – 4 – 3), waarbij de splitsing precies zó 
moet. Deze rekenstrategie is belangrijk omdat deze ook bij de grote 
getallen ingezet kan/moet worden. De spellingcategorie deze week was 

‘fiets’, waarbij het erom gaat dat je bij sommige woorden niet kunt horen 
of de beginletter een f of een v of een s of z is. Deze woorden moet je uit 
je hoofd leren, dit zijn weetwoorden.  

 

Volgende week 

Ook volgende week volgen wij het sinterklaasjournaal op de voet. 

Inmiddels hebben wij al mooie kringen mogen zien. Wij willen nog een 

keer benadrukken dat het niet gaat om een mooie powerpoint maar om 

de inhoud van het onderwerp en de manier van presenteren.  

Helaas is er volgende week maandag en dinsdag geen gym. 

 

Groep 3 

Met spelling gaan wij werken aan het werkwoord + -t (hakt). Rekenen zal 

in het teken staan van het oefenen voor de afronding van het blok. Voor 

het ene kind betekent dit extra uitdaging zoeken en voor het andere kind 

extra uitleg krijgen en met materialen oefenen. 

 

Groep 4 

Het woord van de spellingcategorie samengestelde woorden is volgende 

week stripboek. Rekenen zal in het teken staan van het oefenen voor de 

afronding van het blok. Voor het ene kind betekent dit extra uitdaging 



zoeken en voor het andere kind extra uitleg krijgen en oefenen met 

materialen.  

 

Verder nog 

Er heerst veel luis in de middenbouw. Daarom vragen wij jullie het haar 
van jullie kind thuis dagelijks goed te controleren en indien nodig te 

behandelen.  

Wij willen jullie vragen om buiten afscheid van jullie kind te nemen en het 

binnengaan van de school (met mondkapje) te beperken tot 
‘noodgevallen’. 

Wij zijn ingeloot voor schoolfruit. Dit betekent dat wij van 15 november 

tot 18 april 2022 voor drie dagen per week fruit en groenten geleverd 
krijgen. De eerste zending met ananassen, appels en waspeen wordt 
aanstaande dinsdagmiddag geleverd. Dit houdt in dat de kinderen 

volgende week woensdag, donderdag en vrijdag geen 10-uurtje mee naar 
school hoeven te nemen, alleen drinken. 

Fijn weekend! 

Ouafae, Cynthia, Mirjam, Sandra, Lidewij, Erynn en Yvonne 


