
 

 

Nieuwsbrief 25 

groep 3-4 
Vrijdag 11 maart 2022 

 

Schoolweek 25 

Deze week zijn wij gestart met het nieuwe rekenblok 6. Bij spelling in groep 4 
was het categoriewoord van deze week Pauw. De bijbehorende regel is dat je 

het verschil tussen ou en au niet hoort. Je moet de au-woorden gewoon uit je 
hoofd leren. De poster die bij het au-verhaal hoort, ziet er als volgt uit: 

 

Bij groep 3 was er deze week met spelling aandacht voor begin -en eindclusters 
door elkaar, inclusief -ng en sch- woorden. 

Daarnaast werd er uiteraard dagelijks gelezen en hadden de kinderen een 
dansworkshop van een uur in de grote gymzaal. Aan het begin was het nog een 

beetje onwennig, maar al snel deden de meesten enthousiast mee. Ook was er 
deze week aandacht voor het ontstaan van de zon. Op schooltv hebben wij een 

filmpje gekeken waarin André Kuipers heel mooi uitlegt hoe de zon is ontstaan 
en waaruit de zon eigenlijk bestaat. In het verlengde daarvan zijn wij een 

experiment begonnen om het nut van de zon zichtbaar te maken. Wij hebben 
zaadjes geplant in bekertjes, de een met een donkere deksel en de ander zonder 

deksel. In de groep hebben wij voorspellingen gedaan wat de verschillen in 
ontkiemen en/of groei zullen zijn.  



   

Wij hebben de week vandaag afgesloten met keuzecursus knutselen waarbij de 
kinderen, met behulp van ouders, een zon gingen schilderen.  

    

    

Bij de Kloppers is er gekozen voor een groepswerk. Alle kinderen hebben daar 
een stukje van een groot schilderij geschilderd. 

 



 

 

Volgende week 

Wij gaan door met de rekendoelen van blok 6. Deze zijn in de vorige nieuwsbrief 

met jullie gedeeld. Op dinsdag gaan wij met onze jas en een dekentje naar 
buiten om bij het kampvuur te luisteren naar de verhalenvertellers. Op vrijdag 

gaan wij tijdens de keuzecursus aan de slag met het maken van een muurkrant. 
Hier gaan wij twee vrijdagen over doen.  

Oekraïne 

In de middenbouw komt de oorlog in de Oekraïne af en toe boven, tijdens de 

kringgesprekken of op andere momenten. De vragen die de kinderen stellen 
proberen wij zonder emotie en zo eenvoudig mogelijk te beantwoorden. Wij 

vinden het belangrijk om met de kinderen over dit onderwerp in gesprek te 
blijven, vooral als wij merken dat er vragen opkomen naar aanleiding van 

Youtube filmpjes en TikTok. De Zevensprong doet niet mee met de landelijke 
acties, wel stimuleren en ondersteunen wij acties die vanuit de kinderen zijn 

ontstaan. Het geld dat er wordt opgehaald zullen wij in bewaring nemen en in 
één keer overmaken naar giro 555.  

Gewijzigd gymrooster i.v.m. alle activiteiten in de gymzaal: 

Schoolweek 25 en 26: 

Maandag Reppers en Kuifjes 

Donderdag Duveltjes en Kloppers 

Schoolweek 27: 

Maandag Reppers en Kuifjes 

Dinsdag Duveltjes en Kloppers 

Donderdag Reppers en Kuifjes 

Schoolweek 28: 

Maandag Reppers en Kuifjes 

Dinsdag Duveltjes en Kloppers 

Donderdag Duveltjes en Kloppers 

Meer voor op de kalender 

Donderdag 7 april Stamgroepavond (OVB) 

Vrijdag 8 april Parade ter afsluiting van het grote schoolproject VUUR 

Woensdag 13 april Paasontbijt 

Donderdag 14 april Studiedag 

Vrijdag 15 april Vrij in verband met Goede Vrijdag 

Maandag 18 april Vrij in verband met tweede paasdag 

Vrijdag 22 april Aandacht voor Ramadan en Suikerfeest 

Maandag 9 mei Start Geschiedenis project: Tijd van Jagers en Boeren 

Maandag 16 mei  Start Week van het Verkeer 

 



Fijn weekend! 

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


