
 

 

Nieuwsbrief 3 

Groep 3-4 
Vrijdag 23 september 2022 

 

Beste ouders van de middenbouw,  

 

Het was weer een drukke, maar fijne week. De kinderen en stamgroepleiders 

leren elkaar steeds beter kennen. Er zijn met elkaar afspraken gemaakt in de 

groep waar we ons allemaal aan houden. We hebben fijne gesprekken in de 

kring.  

 

Groep 3 heeft deze week de laatste letters geleerd. Komende week gaan we 

aan de slag met de lange klanken. Het leesproces gaat nu heel snel. Het is extra 

belangrijk om dit te blijven oefenen. Ook deze week krijgen de kinderen de 

letters van de week mee. Deze zitten ook als bijlage bij deze brief.  
 

Groep 4 heeft afgelopen week gewerkt aan de spellingregel van Slak en Hert (2 

medeklinkers vooraan of 2 medeklinkers achteraan). Volgende week werken we 

aan de regel Staart (2 medeklinkers vooraan en 2 medeklinkers achteraan). Elke 

week ronden we de spellingregel af met een oefendictee. Het schrijven in het 

schrift doen de kinderen supergoed. Wij zijn heel trots op deze kanjers!  
 

Komende week sluiten we het eerste blok van rekenen af. 
 

Gym komende week 

Aankomende week zijn er geen gymlessen. Charlotte is dan ook nog met de 

bovenbouwgroepen mee op kamp. We merken nog steeds dat er kinderen zijn 

die de gymspullen niet in orde hebben. Hierbij nogmaals het verzoek ervoor te 

zorgen dat zij sportkleren en sportschoenen hebben.   
 

Kinderboekenweek 
 

Op 3 oktober openen we om 9.00 uur gezamenlijk de Kinderboekenweek met 

een viering op het schoolplein. Jullie zijn hierbij van harte welkom.  
 

Naast alle activiteiten wordt er tijdens de Kinderboekenweek natuurlijk extra 

veel voorgelezen. Hoe fijn is het om heerlijk weg te dromen in een boek dat 

wordt voorgelezen.  
 

Voor donderdag 6 oktober zijn wij op zoek naar opa's en oma's die het leuk 

vinden om in de groep van hun kleinkind voor te komen lezen. Het gaat dan om 

ongeveer 15 minuten. We willen daarmee starten om 8.30 uur. Zijn er opa's en 

oma's die dit leuk vinden, geef dit dat via de mail aan bij de stamgroepleider van 



jullie kind.  
 

We sluiten de Kinderboekenweek af op donderdag 13 oktober om 14.30 uur met 

een boekenmarkt en een signeersessie van een bekende kinderboekenschrijver 

Zien we jullie dan?  
 

Reminder stamgroepavond  

Aanstaande dinsdag 27 september is het dan zover. Dan is de stamgroepavond 

voor de middenbouw. We starten om 18.30 uur. Mochten jullie echt niet kunnen 

komen, dan horen we dat graag. Het is voor de kwaliteit van ons onderwijs van 

belang dat zoveel mogelijk ouders aanwezig zijn. Zeker op onze 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  Stamgroepavond 

Maandag 3 oktober Start Kinderboekenweek 

Woensdag 5 oktober  Meesters- en juffendag 

Donderdag 6 oktober  Opa's en oma's lezen voor 

 

 


