Nieuwsbrief 3
Groep 3-4
Vrijdag 16 september 2022
Beste ouders van de middenbouw,
Schoolweek 3
We sluiten weer een fijne week af in de middenbouw. Het is goed te merken dat
de groepen in de volgende fase van het groepsvormingsproces komen. Deze
fase wordt de stormingfase genoemd en dat is niet voor niets. Het is wat
onrustiger in de groepen dan de vorige weken, maar dat is heel normaal. Dit is
een noodzakelijke fase in het groepsproces om uiteindelijk te komen tot een
groep met een fijne en veilige sfeer. Allemaal om elkaar nog beter te leren
kennen en zo de relatie met jezelf, de ander en je omgeving te verstevigen.
De kinderen van groep 3 hebben deze week nog veel meer letters geoefend. In
de groepen is dit goed te zien. Overal zijn de letters die we al geleerd hebben te
vinden. Ook deze week krijgen zij weer de letters van de week mee. Oefenen
jullie samen met ons mee? Mocht je ze niet hebben ontvangen, ze zijn ook te
vinden in de bijlage bij deze nieuwsbrief.
In de bijlage vinden jullie nog meer informatie over het leesonderwijs en het
belang van het dagelijks oefenen met lezen. Heb je hier vragen over, stel ze
gerust. Meer informatie over het leesonderwijs komt ook aan de orde op de
stamgroepavond op 27 september.

Groep 4 heeft deze week gewerkt aan de spellingregel poes. Dit zijn woorden
met twee-teken klanken in het midden van het woord. Een moeilijke regel omdat
die twee-tekenklanken (oe, ui, ie, ou) nog zo lastig zijn om te onthouden.
Ook hebben beide groepen een start gemaakt met het klokkijken. Groep 3 met
de hele uren en groep 4 met een uur later en een uur vroeger. Best lastig!
Heel trots zijn wij dat het ons al zo goed lukt om bijna al het werk af te krijgen.

We zijn aan het oefenen om dat ook op het weekplan af te kleuren.

Ook heeft groep 4 deze week voor het eerst een echt dictee gemaakt. Dat doen
we iedere week op vrijdag om te kijken of we de spellingregel van de week er
goed in hebben zitten. Voor het eerst hebben de kinderen in een schrift
geschreven en dat is best een lastige klus. Maar wat hebben ze het netjes
gedaan! Zie de foto hieronder.

Schoolweek 4
Komende week sluiten wij met rekenen het eerste blok alweer af. Wat gaat dat
toch snel en wat hebben we al een hoop geleerd.
Groep 3 heeft komende week de laatste leeslessen met de losse letters. Daarna
gaan we al aan de slag met de lange klanken. Groep 4 werkt volgende week aan
de spellingregel met 2 medeklinkers vooraan of 2 medeklinkers achteraan. |
Gym komende week
Aankomende week zijn er op maandag en dinsdag geen gymlessen. Charlotte is
dan met de bovenbouwgroepen mee op kamp. Donderdag en vrijdag is er wel
gymles. Zorgen jullie ervoor dat de kinderen hun spullen op orde hebben?
Gymkleren en gymschoenen zijn verplicht om veilig mee te kunnen doen met de
les.
Leesouders (reminder informatiebijeenkomst)
Voor de ouders die zich hebben aangemeld worden er twee
informatiebijeenkomsten gehouden. Dinsdag 20 september en woensdag 21
september om 8.30 uur. Opgeven hiervoor kan via de mail naar

paula.menger@zevensprong-amsterdam.nl. We starten dan met het lezen vanaf
maandag 26 september.
Schoolpleinvieringen
Bij de groepen vinden jullie de data van de weeksluitingen, maar ook van de
schoolvieringen. Daar zijn jullie ook steeds van harte bij uitgenodigd. Nou lijkt
de verbouwing van het schoolplein dan echt gauw van start te gaan. Dat
betekent dat de vieringen niet op het voorplein plaatsvinden. Blijf de
nieuwsbrieven volgen om te lezen hoe en waar jullie toch onderdeel kunnen zijn
van deze schoolvieringen.
Activiteitenkalender
In de bijlage alvast de activiteiten kalender voor het het eerste halfjaar tot aan
de kerstvakantie. Op de stamgroepavond ligt er voor ieder een exemplaar klaar
om thuis op te hangen. Zo blijft iedereen op de hoogte van alle activiteiten.
Reminder stamgroepavond
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.
Lieve groet,
Ouafae, Simone, Mirjam, Eelco, Lidewij, Soumaya, Sanne, Kendise en Sandra

Voor op de kalender
Dinsdag 27 september
Maandag 3 oktober
Woensdag 5 oktober
Donderdag 6 oktober

Stamgroepavond
Start Kinderboekenweek
Meesters- en juffendag
Voorleesontbijt (meer informatie volgt)

