
 

 

Nieuwsbrief 31 

groep 3-4 
Vrijdag 13 mei 2022 

 

Beste ouders van de middenbouw, 

Schoolweek 32 

De week na de meivakantie begon feestelijk met op maandag aandacht voor het 

Suikerfeest. We hebben in de middag genoten van al het lekkers wat er 

uitgedeeld mocht worden. Ook hebben we spelletjes gedaan en hebben we 

gesprekken gevoerd over de betekenis van het Suikerfeest.  
 

Deze week zijn wij ook gestart met het geschiedenisproject over de eerste 

boeren en jagers. We hebben geleerd dat het helemaal niet zo vanzelfsprekend 

is dat er vuur was en dat het eigenlijk heel lastig was om vuur te maken.  

Tijdens ons bezoek aan Themapark Archeon op dinsdag hebben wij nog veel 

meer geleerd over de prehistorie. Wat een leuke en leerzame dag was dat!  

Groep 4 heeft deze week gewerkt aan de spellingregels die zij nog lastig vinden.  

Groep 3 heeft deze week gewerkt aan woorden die beginnen met schr-. Je hoort 
aan het begin van het woord 'sr-’, je schrijft ‘schr-’.  
 

Op 23 mei brengen we een bezoek aan jeugdtheater de Krakeling. We gaan dan 
kijken naar een voorstelling over Kirikou en Karaba de toverheks. Als 
voorbereiding op dit bezoek hebben we maandag en donderdag workshops 
gehad van Edwin van de Krakeling. We hebben allemaal nagedacht over ons 
eigen krachtsymbool om de heksen te verslaan. Dit wordt vast heel spannend! 
 

Lezen 
 

Een interessante link: https://www.primaonderwijs.nl/tips-inspiratie/10-
voorleestips-voor-nog-meer-voorleesplezier 

Schoolweek 33 

In aanloop naar de eindtoetsen van dit schooljaar zullen wij de weken na de 

vakantie veel tijd besteden aan het herhalen van de al aangeboden 

spellingcategorieën. Het lezen, vooral in groep 3, zal ook een belangrijk 

onderdeel blijven. Wij zijn nog steeds heel erg blij met onze leesouders. Ook het 

leeskwartiertje aan het begin van iedere dag gaan wij erin houden. Naast het 

maken van leesmeters is ook de rust die erbij hoort een mooie manier om de 

dag te starten.  

 

Keuzecursus sportdag 



De middenbouw heeft op donderdag 9 juni sportdag. 

Op 1 juni houden we met alle bouwen een keuzecursus waarbij de kinderen een 

wit T-shirt als team gaan versieren. Op die manier zijn de kinderen makkelijk 

herkenbaar tijdens de sportdagen. 

Geven jullie uiterlijk 30 mei een witte T-shirt mee naar school die gebruikt mag 

worden voor deze keuzecursus?   

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 

Maandag 16 mei Start week Jongleren in het Verkeer (Eefje) 

Donderdag 19 mei Stamgroep 2.0 17.30-19.30 uur 

Maandag 23 mei Naar Krakeling Kirikau de Heks met cultuurbus 

Donderdag 26 mei  Hemelvaart 

Vrijdag 27 mei Vrij 

Maandag 30 mei Start toetsperiode  

Maandag 6 juni Pinksteren 

Dinsdag 7 juni Studiedag 

Woensdag 8 juni Studiedag Het Kan! 

Donderdag 9 juni Start Project Techniek / sportdag middenbouw 

Vrijdag 10 juni NEMO met de tram 

Vrijdag 1 juli Portfolio’s mee naar huis 

Maandag 4 juli Week van de portfoliogesprekken 

Woensdag 13 juli Wenuurtje 11-12 uur 

Vrijdag 15 juli Start zomervakantie om 12 uur (aftellen 

schoolplein) 

Maandag 29 augustus Kennismakingsgesprekken (geen school) 



Dinsdag 30 augustus Eerste schooldag 

 

 

Fijne meivakantie! 

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


