
 

 

Nieuwsbrief 26 

groep 3-4 
Vrijdag 18 maart 2022 

 

Schoolweek 26 

Deze week hebben wij in groep 3 geleerd wat verdwijn- en bijna 
verdwijnsommen zijn. En wat is een 5-som eigenlijk? Groep 4 heeft met rekenen 

gewerkt aan de keersommen. Keersommen worden makkelijker als je 
bijvoorbeeld een steunsom gebruikt.  
 

 
 

Bij spelling in groep 4 was het deze week herhalen van de spellingregels van de 

afgelopen weken. We hebben geoefend met de regels die wij nog lastig vinden. 
In groep 3 was er deze week met spelling aandacht voor de -ng woorden. 

Daarnaast werd er uiteraard dagelijks gelezen en hadden de kinderen een 
‘boksworkshop’ in de grote gymzaal of buiten op het plein.  
 

Ook is er deze week weer volop aandacht besteed aan ons grote schoolproject. 

Zo hebben we gezien dat de tuinkers ontzettend was gegroeid. Zo goed gegroeid 
zelfs dat we het konden opeten met een heerlijk beschuitje. Ook hebben we 

kunnen zien wat er gebeurde omdat de zaadjes te weinig licht kregen. Zien jullie 
het verschil op de foto?    
 

                                              

 

 



 
 

                
 

                             
 

Wij hebben de week vandaag afgesloten met een keuzecursus waarbij de 
kinderen werkten aan een echte klassenkrant. Hierbij leren wij van alles over 

media zoals echt- en nepnieuws. Volgende week gaan wij hiermee verder. 
 

Volgende week 

Wij gaan door met de rekendoelen van blok 6. Deze zijn in de nieuwsbrief van 4 

maart met jullie gedeeld. Op vrijdag gaan wij tijdens de keuzecursus weer aan 
de slag met het maken van een muurkrant. Hier gaan wij twee vrijdagen over 

doen.  

 

Thuisonderwijs  

Wat fijn dat we weer fysiek onderwijs mogen én kunnen geven zonder 

allerhande ingewikkelde, maar begrijpelijke, maatregelen. Omdat het een hele 

taak is om alles online te zetten en aan te passen aan thuisonderwijs, hebben 

wij besloten om de Classrooms niet meer te gebruiken. Laten we hopen dat een 

nieuwe variant er niet toe leidt dit besluit terug te moeten draaien.   

Zijn kinderen ziek of moeten zij thuisblijven (om welke reden dan ook) dan 

kunnen jullie op de website van de Zevensprong een overzicht vinden van werk 

dat de kinderen altijd thuis kunnen doen.  

 

Stamgroepavond  

Op 7 april nodigen we jullie graag uit voor de tweede stamgroepavond voor 

ouders. Het programma voor de groepen 3-4 is van 17.30u-19.30u. 



In het programma zit een verzorgd hapje en drankje vanuit school. Wij hebben 

de planning zo gemaakt dat groepsleerkrachten en ouders elkaar kunnen 

ontmoeten in een informele setting. Vanuit onze jenaplanvisie vinden wij het 

belangrijk om met elkaar het gesprek aan te gaan om op die manier onze 

gemeenschap te versterken.  

Voor de inhoud van de presentatie in de groepen nemen we de feedback vanuit 

de MR mee om jullie inhoudelijk mee te nemen in de doelen van dit schooljaar 

en jullie meer te betrekken bij het onderwijs. Maar we besteden ook aandacht 

aan het reilen en zeilen in de groepen. Uiteraard nemen we jullie ook weer mee 

in ons Jenaplantraject met 't Kan!  

We hopen zoveel mogelijk ouders te zien op deze avond! 

 

Inhaalmoment schoolfoto  

Voor de kinderen die afwezig waren op de dag van de schoolfoto is er een 

inhaalmoment op dinsdag 22 maart.  

 

Ophaalactie Giro555 

Verschillende kinderen uit de bovenbouw hebben uit eigen initiatief acties 

opgezet om Giro555 te steunen. Er worden sieraden gemaakt, cake verkocht en 

zelfs mini-optredens gegeven. Er werd al meer dan 500 euro opgehaald door alle 

acties samen. 

 

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

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  

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 


