
 

 

Nieuwsbrief 18  

groep 3-4 
Vrijdag 14 januari 2022 

 

Schoolweek 18 

Op maandag hadden wij onze geplande studiedag die in het teken stond 
van de portfolio's. Ook met de portfolio's willen wij een slag maken door 
de kinderen meer eigenaar te maken van hun eigen ontwikkeling. 

Gelukkig mochten wij de kinderen op dinsdag weer in de school 
ontvangen met een feestelijk nieuwjaarsontbijt. Iedereen was ontzettend 
blij om elkaar weer te zien. En wat zag iedereen er mooi uit! Voor ieder 

kind stond er een papieren tasje klaar met daarin: een mini croissantje, 
een appelflapje, een pakje appelsap en een boterhammetje met 
creamcheese in de vorm van een sterretje.  

  

 

Alle kinderen hebben geoefend met verhaaltjessommen 
(redactiesommen) en klokkijken. Bij het klokkijken is het heel erg fijn als 

jullie hier thuis ook aandacht aan kunnen besteden. Veel kinderen vinden 
vooral de analoge klok nog moeilijk. 



Groep 3 

De spellingwoorden deze week waren woorden met 2 medeklinkers aan 

het einde van het woord (eindclusters), zoals berg en kort. Bij de 
leeslessen hebben wij aandacht besteed aan tekstbegrip door na het 
samen hardop lezen van een verhaaltje vragen te stellen als Is Pip een 

jongen of een meisje?, Hoe weet je dat? en Waar staat dat in de tekst?  

Groep 4 

Het woord van de spelligcategorie van deze week was muisje. De 

categorieregel luidt: Hoor je achteraan een –je, -tje of-pje dan schrijf je 
eerst het woord en daarna het verkleinstukje.    

 

Volgende week 

Wij beginnen aanstaande maandag met de toetsweken. Dit betekent dat 
wij de komende 3 weken de kinderen regelmatig een mondelinge of 

schriftelijke toets zullen afnemen. Hiervoor is geen voorbereiding nodig. 
Wij leggen de kinderen op school uit dat wij de resultaten nodig hebben 
om te kunnen bepalen welk kind nog welke extra uitleg nodig heeft. 

Lekker bewegen en goed slapen zijn de beste voorbereidingen.  

Groep 3 

De spellingwoorden deze week waren woorden met 2 medeklinkers aan 

het begin, zoals blok en fles. Bij de leeslessen gaan wij samen verhaaltjes 
hardop lezen. 

Groep 4 

Het woord van de spellingcategorie is gebak. De bijbehorende 
spellingregel is: In woorden die beginnen met ge, be en ver, hoo je een 
/u/ vooraan, maar je schrijft een e. 

 

Verder nog 

Charlotte is nog ziek, dus houdt er rekening mee dat er ook volgende 

week geen gym is. 

Ligt de witte portfoliomap nog thuis dan ontvangen wij die graag z.s.m. 

terug.  

Fijn weekend! 

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


