Nieuwsbrief 6
Groep 3-4
Vrijdag 7 oktober 2022
Beste ouders van de middenbouw,
We sluiten een geweldige week af. Afgelopen maandag zijn we gestart met de
Kinderboekenweek. Het thema van de Kinderboekenweek is Gi-ga groen. De school
is mooi aangekleed en ziet er fantastisch uit. Hebben jullie de prachtige herfsttafel in
de hal al gezien?
Tijdens de opening van de Kinderboekenweek op maandagochtend hebben we het
lied van de Gi-ga groen van Kinderen voor Kinderen gezongen. Dit alles onder
leiding van de kinderen uit de groepen 5-6. Zij hadden ook nog een dans
ingestudeerd.
In de middag hebben we mogen genieten van een geweldige roofvogelshow. Van
kleine uiltjes tot een grote zeearend, allemaal waren ze met de valkenier
meegekomen. Wij zullen dit niet snel vergeten!

Dag van de leerkracht
Woensdag 5 oktober was het de dag van de leerkracht. Wij vierden op deze dag ook
meester- en juffendag. We hebben een hele fijne dag gehad. We hebben
pannenkoeken met fruit gegeten, bingo gedaan en heerlijk kunnen spelen. Als
cadeau kreeg iedere groep een klassencadeau. Wij zijn hier heel blij mee. Heel erg
bedankt hiervoor!

Groep 3 heeft deze week echte verhaaltjes gelezen. Het lezen gaat steeds beter
en sneller en wordt daardoor natuurlijk ook steeds leuker. Ook deze week zitten
de aangeleerde letters en klanken weer als bijlage bij de nieuwsbrief.
Groep 4 heeft afgelopen week gewerkt aan de spellingregel Wolf (2
medeklinkers achteraan, je hoor een -u- ertussen). Dit is een lastige
spellingregel waarbij je goed moet nadenken hoe je het woord nu eigenlijk
schrijft.
Kinderboekenweek
Op donderdag 6 oktober waren de groepen heel even van de opa‘s en oma‘s. Zij
kwamen voorlezen in de groep. Wat was dit gezellig. Wij hopen dat ze veel vaker
terug willen komen om voor te lezen. We hebben ervan genoten.

Dinsdag 11 oktober komt schrijver Hans Hagen bij de Reppers, Kuifjes en
Kloppers op bezoek. Hij schrijft samen met zijn partner Monique Hagen poëzie
en prentenboeken voor kinderen. Hun meest bekende boek is ''Jij bent de
liefste''. Donderdag 13 oktober zijn de Duveltjes aan de beurt en komt Hans
Hagen in de groep.

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?
Kosteloos restmateriaal gevraagd
We kunnen nog steeds kosteloos materiaal gebruiken voor het thema van de
Kinderboekenweek. Sparen jullie met ons mee?
Reminder stekjesmarkt
In de vorige nieuwsbrief was al te lezen over de stekjesmarkt. Zijn jullie al
begonnen met stekken? De stekjes kunnen worden geruild tijdens de
stekjesmarkt op woensdag 12 oktober vanaf 12.30 uur. Kinderen kunnen
hier stekjes van kamer-, tuin- en moestuinplanten ruilen met iedereen die maar
wil.
Volgende week is alweer de laatste week voor de herfstvakantie. Wat gaat dat
toch snel!
Lieve groet,
Ouafae, Simone, Mirjam, Eelco, Lidewij, Soumaya, Sanne, Kendise en Sandra

Voor op de kalender
Woensdag 12 oktober
Donderdag 13 oktober
Vrijdag 14 oktober

Stekjesmarkt
Einde Kinderboekenweek
Boeken signeermarkt 14.30 uur
Studiedag en start herfstvakantie

