
 

 

Nieuwsbrief 33 

groep 3-4 
Vrijdag 20 mei 2022 

 

Beste ouders van de middenbouw,  
 

Stamgroepavond 

Afgelopen donderdag organiseerden wij onze tweede stamgroepavond van dit 

schooljaar.Tijdens de presentaties was er ruimte om ouders mee te nemen in de 
doelen voor dit schooljaar, de ontwikkelingen in ons Jenaplantraject met 't Kan! 
En natuurlijk om gewoon even te spieken in de groep van uw kind. Al met al was 

het fantastische avond waar ouders en leerkrachten elkaar echt hebben kunnen 
opzoeken. Dank voor ieder die hierbij aanwezig was!  
 

Schoolweek 33 
 

Deze week zijn wij volop aan de slag geweest met het geschiedenisproject over 
de eerste boeren en jagers. We hebben geleerd over de hunebedden en hebben 

zelf kruikjes en schalen gemaakt van klei.  
 

Ook was afgelopen week de week van het verkeer. Op het schoolplein hebben de 
kinderen kennis kunnen maken met allerlei verschillende verkeerssituaties en 

verkeersborden. Leuk om te zien hoe de kinderen hier zelfstandig mee aan de 
slag zijn gegaan.  
 

Groep 4 heeft deze week gewerkt aan de spellingregels die zij nog lastig vinden. 
We hebben een gedicht gemaakt met rijmwoorden uit de spellingregels Beer (-

eer, -oor, -eur) en Meeuw (-eeuw, -ieuw, -uw). 

Groep 3 heeft deze week gewerkt aan verkleinwoordjes. Niet een muis, maar 
een muisje. Je hoort aan het eind een /u/, maar je schrijft een /e/.  
 

Lezen 
 

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

 

Schoolweek 34 

Op 23 mei brengen we een bezoek aan jeugdtheater de Krakeling. We gaan dan 

kijken naar een voorstelling over Kirikou en Karaba de toverheks. Het belooft 

een mooie voorstelling te worden. Dinsdag 24 mei komt Edwin van de Krakeling 

weer op school en praten de kinderen met hem na over de voorstelling.  
 

In aanloop naar de eindtoetsen van dit schooljaar zullen wij de weken na de 
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vakantie veel tijd besteden aan het herhalen van de al aangeboden 

spellingcategorieën.  

Keuzecursus sportdag 

Nog even als reminder. De middenbouw heeft op donderdag 9 juni sportdag. De 

kinderen worden in groepjes begeleid door leerlingen van groep 8. Er is deze dag 

geen ouderhulp nodig.  

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 sportdag. 

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

worden voor deze keuzecursus?   

 

Gevonden voorwerpen 

Maandag en dinsdag liggen er gevonden voorwerpen uitgestald op het podium. 

Dinsdag na schooltijd gaat het restant de donatiecontainer in. Kom gerust kijken 

of er nog wat bijzit van je kind. 

 

Meer voor op de kalender 

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 weekend! 

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


