
 

 

Nieuwsbrief 2 

Groep 3-4 
Vrijdag 9 september 2022 

 

Beste ouders van de middenbouw,  

 

Schoolweek 2 
 

De kinderen van groep 3 zijn gestart met het leesonderwijs. En wat hebben ze 

de afgelopen week al veel letters geleerd!We leren de letters met behulp van de 

boekjes van de leesmethode, maar ook door op andere manieren met de letters 

aan de slag te gaan. Zo zijn er al hele mooie woorden en zinnen gemaakt met de 

magnetische letterdoos en ook met de klei wordt druk gepuzzeld op letters en 

woorden. Elke week krijgen de kinderen van groep 3 de letters van de week 

mee. Met deze letters kunnen jullie samen met de kinderen oefenen. Vraag ook 

eens naar het lettermeppen!  
 

 
 

Groep 4 heeft deze week een start gemaakt met het nieuwe spellingwerkboek. 

Deze week stond in het teken van de spellingregels Kip (korte klank; i,a,e,o,u) 

en Haas (de lange klanken: aa, oo, ee, uu).  
 

Ook zijn wij deze vrijdag met de hele middenbouw naar speeltuin De Toverbal in 

Badhoevedorp geweest. Wat een fijne dag hebben we met elkaar gehad! Het op 

deze manier leren kennen van elkaar heeft altijd een positieve invloed op de 

groepsvorming.  
 



 
 

Schoolweek 3 
 

Groep 3 gaat komende week fijn door met het leren lezen. Ook met rekenen 

leren wij hoe wij handig kunnen tellen tot 10 (groepjes van 5 maken).  
 

Groep 4 werkt volgende week aan de spellingregel Poes (tweetekenklanken, 

zoals oe en ie).  

 

Djembé workshop en theaterlessen 

Afgelopen donderdag hebben alle kinderen in de middenbouw mogen genieten 

van een Djembé (slagwerk) workshop. Wat heerlijk was het om iedereen zo 

enthousiast mee te zien doen.  

Ook zijn we deze week gestart met theaterlessen, verzorgd door Aslan. Dit jaar 

maken de kinderen kennis met verschillende onderdelen op het gebied van 

kunst- en cultuur. Het eerste blok zijn dit theater lessen. Hierna volgen nog 

muziek- en danslessen.   

 

Hulp gevraagd: 
 

Leesouders (reminder) 

We zoeken nog steeds ouders die vanaf 26 september willen helpen met het 

lezen in de bouw. We lezen iedere van 8.30 - 8.45 in kleine groepjes. Mocht je 

iets voor ons kunnen betekenen, laat dat dan weten door een mailtje aan de 

stamgroepleider. 

Voor de ouders die zich opgeven als leesouder wordt een informatiebijeenkomst 

georganiseerd over het leesproces en de verwachtingen die er zijn van jou als 

leesouder. Deze bijeenkomsten zijn op dinsdag 20 september en woensdag 21 

september om 8.30 uur. Je kunt je voor een van deze bijeenkomsten opgeven 

bij Paula Menger (paula.menger@zevensprong-amsterdam.nl).  
  

 

Belangrijke informatie 
 

Stamgroepavond  

mailto:paula.menger@zevensprong-amsterdam.nl


De stamgroepavond voor de middenbouw vindt plaats op 27 september om 

18.30 uur. Mochten jullie echt niet kunnen komen, horen we dat graag. Het is 

voor de kwaliteit van ons onderwijs van belang dat zoveel mogelijk ouders 

aanwezig zijn. Zeker op een Jenaplanschool hechten we er veel waarde aan om 

samen rondom onze kinderen te staan. We starten de avond gezamenlijk in de 

aula en gaan daarna uiteen in de groepen.  
 

Portfolio's en luizencapes  

Nog niet alle portfolio's van de kinderen van groep 4 zijn weer terug. Graag zien 

wij de portfolio's komende week terug op school. Het portfolio is een document 

van jullie kind. Gedurende het jaar wordt deze gevuld met onder andere werkjes 

en reflectiekaarten waar jullie kind trots op is. In de groep vieren wij deze 

momenten ook met elkaar.  
 

We missen ook nog een aantal luizencapes. Is de luizencape stuk of kwijt, 

kunnen jullie bij Bernadette een nieuwe kopen.  
 

 

Lieve groet, 

Ouafae, Simone, Mirjam, Eelco, Lidewij, Soumaya, Sanne, Kendise en Sandra 

 
 

Voor op de kalender 

Dinsdag 27 september  Stamgroepavond 

Maandag 3 oktober Start Kinderboekenweek 

 

 


