Nieuwsgierig naar groep 3
30 januari 2019

Borderberichtjes
We zitten nog midden in de Nationale
Voorleesdagen. Elke schooldag gaat de
bel een keer en wordt er in elke klas
voorgelezen.
Ook mochten de kinderen deze week
aan hun knuffels voorlezen. Wat een
feest was dat!

Afgelopen vrijdag kregen we bezoekers
van de herberg op visite in het kader
van het project #MOOI!
We hebben kunnen laten zien hoeveel
we al geleerd hebben in groep 3.
Deze maand is groep 3 aan de beurt om,
ook in het kader van #MOOI!, producten
aan te leveren voor de Voedselbank.
Komende woensdag worden deze
opgehaald, dus mocht u hieraan mee
willen doen; graag uiterlijk woensdag
houdbare artikelen meegeven aan de
kinderen.

Nieuwsflits
Vanmiddag hebben de kinderen samen
met kinderen van onze maatjesgroep 6b
gelezen. Leuk om te zien dat de
kinderen uit groep 3 nu al de kinderen
van groep 6 kunnen voorlezen.

Komende maandag is het dan zo ver!
Dan vieren we een klein letterfeestje,
omdat we alle letters hebben geleerd.
Op de middag zullen we samen met
onze maatjesgroep 2 leuke activiteiten
doen en om half 2 zal meester Erwin de
letterdiploma’s uitreiken aan de
kinderen.
Zoals al eerder gezegd zou het leuk zijn
als voor elk kind een ouder of opa of
oma of oppas aanwezig is bij de
uitreiking om half 2. Mocht dit niet
lukken, dan is het wel handig om dit met
uw kind te bespreken; om
teleurstellingen te voorkomen.
De kinderen weten nog niets van dit
feestje en de komst van ouders; het zou
leuk zijn als dit tot maandag nog een
verrassing blijft.

Aanbod in de lessen
Lezen
We hebben deze week kern 6 afgesloten
en starten met kern 7 waarin we geen
nieuwe letters meer leren maar
letterclusters en langere woorden en
zinnen en teksten lezen. Ook komt het
steeds meer op leesbegrip aan. Het is
vooral belangrijk dat de kinderen thuis
en op school veel leeskilometers maken.
In onderstaande link staan leestips bij
kern 7.
https://obsdeborder.nl/tips_voor_thuis/

Rekenen:
In blok 6 zijn we bezig met erbij- en
erafsommen tot 20 en de 5- en 10structuur op de kralenketting.
Ook zijn we aan het oefenen om de
“verliefde harten” te automatiseren.

Niet vergeten
Inmiddels hebben bijna alle ouders
zich aangemeld bij Parro.
Binnenkort ontvangt u een
uitnodiging voor inschrijving voor de
voortgangsgesprekken via deze app.

