
 

 

Nieuwsbrief 29 

groep 3-4 
Vrijdag 8 april 2022 

 

Beste ouders van de middenbouw, 

 

Schoolweek 29 

We zien iedere ochtend ouders met kinderen lezen in de aula. Heel fijn om te 
zien dat wij jullie weer kunnen inzetten om de kinderen te helpen om hun 

leesvaardigheid te vergroten. Blijven jullie thuis ook nog iedere dag met jullie 
eigen kind lezen?  

Wij zijn maandag gestart met blok 7 van rekenen. Groep 3 heeft geoefend met 
het splitsen van de getallen 7 en 8 en een eerste start gemaakt met het plaatsen 

van getallen bij de kralenketting. Na iedere 10 kraaltjes verandert de kleur (om 
en om in rood en wit). Het doel is om te tellen per tiental en daarna de 

eenheden erbij op te tellen. In groep 4 hebben wij gewerkt met het optellen en 
aftrekken met behulp van de getallenlijn in maximaal 3 sprongen (basisstrategie 

rijgen). Bijvoorbeeld 56 + 28 = 56 + 20 + 4 (aanvullen tot eerstvolgende 
tiental) = 80 + 4 = 84.  

De spellingcategorie voor groep 4 was panda. De categorieregel is dat je een 
/a/, /o/, /i/ of een /u/ schrijft als je aan het einde van een woord een lange 
klank hoort. Maar, dit geldt niet bij de ee, dan schrijf je er twee.  

Sanem van ASLAN is herstellende van een operatie en kan daardoor voorlopig 

geen muziekles geven. Er wordt naar vervanging gezocht, maar ook hier is er 

een tekort aan personeel, dus we wachten nog even af.  

De tentoonstelling was een groot succes, we zagen veel kinderen met hun 

ouders, oppas of andere begeleiders door de school lopen.  

We hebben vandaag het grote schoolproject VUUR afgesloten met een 

gezamenlijke viering op het plein: de onderbouw liet een Engels liedje over een 

brandweerauto horen; de middenbouw zong een mantra over het in vrede leven 

met de wereld; er werd een gedicht voorgedragen en een dans gedaan.  

 

Volgende week 

We hebben volgende week een korte week door de studiedag en Goede Vrijdag. 

Tijdens de studiedag krijgen wij weer bezoek van 't Kan, het bedrijf dat ons 

begeleidt in ons traject om ons jenaplanonderwijs te verdiepen en te borgen. 

Tijdens de komende stamgroepavond op donderdag 19 mei zullen wij jullie 

hierin meenemen.  



Aanstaande woensdag vindt het paasontbijt plaats. De kinderen mogen 

traditiegetrouw in hun pyjama, onesie, badjas en/of sloffen naar school komen 

en nemen zelf een bord en bestek mee. Willen jullie deze meegeven in een 

plastic tasje? Dan kan het na het ontbijt gemakkelijk worden opgeborgen. Na 

het ontbijt en voor het buitenspelen is er voor de kinderen (als zij dat willen) 

gelegenheid om zich om te kleden. Dit zal natuurlijk ook afhankelijk zijn van het 

weer. De school regelt een ontbijt voor de kinderen. Hierbij is rekening 

gehouden met de kinderen met een allergie. Er worden geen eieren 

meegeleverd, dus mocht je kind zin hebben in een eitje, dan graag in de 

ochtend meegeven.  

Met rekenen gaan wij door met de doelen zoals hierboven beschreven. Spelling 

zal vooral in het teken staan van herhalen. Door de studiedag, vrije dagen en de 

activiteiten gaan wij de lesstof van verdelen over twee weken en is er volgende 

week geen nieuwsbrief. 

 

Na de vakantie 

Na de meivakantie is er geen schoolfruit meer, dan mogen de kinderen weer 

dagelijks hun portie fruit/groenten zelf mee naar school nemen. 

Na de vakantie starten wij in 3-4 met het geschiedenisproject Jagers & Boeren, 

met op 10 mei een educatief uitstapje naar het Archeon. Wij gaan hier op 

dinsdag 10 mei met de bus naartoe. Er mogen per groep, naast de leerkracht 4 

ouders mee. Wij hebben ervoor gekozen om eerst de groepsouders, 

luizenpluisouders en andere hulpouders te vragen om ons te begeleiden en dus 

geen intekenlijst op te hangen. Het kan gebeuren dat wij na half 3 pas 

terugkomen op school. Dit is niet onze intentie, maar afhankelijk van het 

verkeer op de weg. Wij zullen jullie via de groepsapp op de hoogte houden. Bij 

geen bericht zijn wij gewoon om half 3 terug op school.  

 

Stamgroepavond 

Op donderdag 19 mei organiseren wij onze tweede stamgroepavond van dit jaar. 

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.  

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 rondom de verschillende foodtrucks. 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 

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 


