
 

 

Nieuwsbrief 28 

groep 3-4 
Vrijdag 1 april 2022 

 

Beste ouders van de middenbouw, 

 

Schoolweek 28 

Met rekenen hebben wij een toets gemaakt om blok 6 af te sluiten. Bij spelling in 
groep 4 was het categoriewoord deze week lachen. De bijbehorende 

spellingregel is dat je een /g/ hoort, maar na een korte klank altijd /ch/ schrijft. 
In groep 3 was er aandacht voor woorden met begin- en eindclusters door 

elkaar, inclusief -ng en sch- woorden. 

Emma van ASLAN heeft deze week een tweede muziekworkshop in de groepen 

gegeven. Met heel bouw 3-4 studeren wij een lied in dat wij aan het einde van 
dit project zullen voordragen aan de rest van de school. 
 

Ook zijn wij naar de Oeverlanden geweest om daar op een kampvuur broodjes 

te bakken, die we lekker zelf mochten vullen met aardbeienjam. We hebben 
geleed dat je met brandnetels heerlijke thee kunt maken. Natuurlijk was er ook 

tijd om gewoon lekker te spelen.  



 

 



  
 

 

Volgende week 

We gaan volgende week met de leesouders erbij de dagen starten met een 
leeskwartiertje, direct om half 9. Wij merken dat dit zorgt voor een rustige start 

in de ochtend waarbij de leerkracht tijd heeft om een op een met een kind extra 
te lezen. 

Wij starten maandag met blok 7. Zoals gebruikelijk geven wij nu een overzicht 
met de te behalen doelen: 

Groep 3 

- Splitsingen t/m 10 zonder tellen en aanvullen t/m 10 met behulp van de splitsing van 10. 
- Hoeveelheden tot en met 100 opzetten en aflezen op de kralenketting. 
- 10-sommen herkennen en het antwoord weten zonder te tellen. 
- ‘Moeilijke’ sommen maken op het rekenrek in 1 of 2 stappen via de 5. 
- Tijdsduur bepalen vanaf hele uren met hele uren. 

Groep 4 

- Optellen tot en met 100 met de basisstrategie rijgen in maximaal 3 sprongen. 
- Aftrekken tot en met 100 met de basisstrategie rijgen in maximaal 3 sprongen. 
- Toepassen van de strategie 1 × meer en 1 × minder bij tafelsommen. 
- Toepassen van de omkeerstrategie bij vermenigvuldigen met 7 × en 8 ×. 
- Bedragen tot en met 2 euro herkennen en samenstellen. 

 



De spellingcategorie voor groep 4 is panda. De categorieregel is dat je een /a/, 

/o/ of een /u/ schrijft als je aan het einde van een woord een lange klank hoort. 

De muziekles en het gymrooster is weer terug naar normaal met muziek op de 

woensdag en gym volgens onderstaand rooster. De Kloppers en de Duveltjes 

gymmen op dinsdag en vrijdag, de Reppers en de Kuifjes op maandag en 

donderdag. De gymtassen gaan weer mee naar huis en blijven niet op school. 

Daarnaast willen wij nog eens benadrukken dat het gebruik van gymschoenen 

belangrijk is voor de veiligheid van het kind. 

De ouders van de groepen 3-4 zijn dinsdagmiddag direct na schooltijd van harte 

welkom in de school voor de tentoonstelling van het grote schoolproject Vuur. 

 

Ei-loos paasontbijt 

Het paasontbijt vindt plaats op 13 april. De kinderen nemen zelf een bord en 

bestek mee. School regelt een ontbijt voor de kinderen. Maar,… je raadt het 

nooit. De eieren worden niet meegeleverd. Dus mocht je kind zin hebben in een 

lekker eitje, geven jullie die dan zelf mee.  

 

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 800 euro opgehaald door alle 

acties samen. 

Stamgroepavond verzet 

Omdat donderdag 7 april midden in de Ramadan valt, is er besloten om de 

stamgroepavond te verplaatsen naar donderdag 19 mei. Wij willen voor alle 

ouders en leerkrachten de mogelijkheid scheppen om elkaar te 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.  

De geplande foodtrucks laten wij nu op donderdag 19 mei komen. Het 

programma voor de groepen 1-2 en 5-6 is van 16.30u-18.30u. Het programma 
van de groepen 3-4 en 7-8 is van 17.30u-19.30u. Tijdens de overlap is er een 
mooi moment om elkaar te ontmoeten onder het genot van iets te eten en te 

drinken. Uiteraard zullen wij ook voor frisdrank zorgen. 

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! 

 



Meer voor op de kalender 

Dinsdag 5 april Tentoonstelling groepen 3-4 

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 

Dinsdag 10 mei Educatief uitstapje Archeon (ssstt, is nog een verrassing 

voor de kinderen!) 

Maandag 16 mei  Start Week van het Verkeer 

Donderdag 19 mei Stamgroepavond 3-4 17.30-19.30 

 

 

Fijn weekend! 

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


