Nieuwsgierig naar groep 3 / 4
30 januari 2019

Borderberichtjes
We zijn klaar met het afnemen van de
Cito’s (begrijpend lezen, rekenen,
tempo rekenen en spelling). Hiervoor is
de klas wel 12 keer uit elkaar geweest
en heeft daardoor in groepjes van
13/14 kinderen kunnen werken. De
kinderen uit groep 3 en 4 werken met
andere boekjes en uiteraard zit er ook
verschillende leerstof in de Cito’s.
De aankomende dagen moeten ze wel
allemaal individueel nog een tekst lezen
(AVI) en woordkaarten (DMT).
Op de studiedag gaan we de gegevens
analyseren en een plan maken voor het
aanbod van lessen in de komende
periode. Gegevens t.a.v. uw kind krijgt
u van ons tijdens de
voortgangsgesprekken.
We hebben bezoek gehad van ouderen
van de Herberg. Hiervoor hebben we
koekjes versierd en laten zien hoe het
bij ons in de klas is.

Het was erg leuk om het digibord uit te
leggen, samen te lezen en te rekenen.
Ook was er veel interesse in elkaar door
te praten over school. Dit deden we in
het kader van Project #MOOI.
Bij dit project gaan we net als vorig jaar
ook voedsel verzamelen voor de
voedselbank.
Komende woensdag willen we namens
ons voedsel meegeven! Kunt u iets
missen, wilt u dan voedsel (dat niet
gekoeld hoeft te worden) meegeven

aan uw kind, dan maken we een mooie
verzamelplek in de klas.

Aanbod in de lessen:
Lezen:
Groep 3 heeft inmiddels kern 6
afgesloten. Nu kennen zij alle letters.
We gaan hier donderdag 8 februari met
de hele klas een “letterfeest dag” van
maken. We willen dan o.a. met knuffels
gaan lezen.
Kern 7 gaat over piraten, dus mogelijk
doen we ook dictees met een ooglapje
voor.

We gaan letterclusters lezen en steeds
langere woorden, zinnen en teksten.
Groep 4 werkt met Estafette, eigen
leesboeken en we gaan verder met
begrijpend lezen met “Nieuwsbegrip”.
We lezen nog voor uit de “Gorgels” en
op vrijdagochtend gaan we naar de
bieb in school om onze boeken te
ruilen.
Taal:
We zijn verder gegaan het maken van
goed lopende zinnen en leren over de
verschillende woordsoorten zoals:
werkwoord, zelfstandig naamwoord,
bijvoeglijk naamwoord en lidwoord.
Rekenen:
Ook hier starten we weer in een nieuw
blok. We oefenen veel met materialen,
vraagstellingen en het maken van kale
sommen. Voor groep 3 is het extra
belangrijk om de sommen t/m 10 te
kunnen maken (automatiseren). Met
groep 4 gaan we tot 100 (+/-) en gaan
we verder met de “keersommen”.

Schrijven:
Bij alles wat we schrijven verwachten
we de schrijfletters. Bij groep 4 ook
inclusief de hoofdletters. Wat doen de
kinderen dat al goed.
Spelling:
Met groep 3 hebben we nu ook Cito
spelling klaar. Tijdens de lessen gaan
we starten met een dicteeschrift, een
STAAL werkboek (en lessen) en
natuurlijk blijven we goed oefenen op
de wisbordjes en letterdozen. Groep 4
gaat met al deze materialen verder en
we gaan nieuwe categorieën van STAAL
toepassen (naast degene die we al
kenden).

13.45 uur zou het leuk zijn als u er in de
klas al bij bent. We gaan de kinderen
dan een diploma uitreiken, omdat ze
alle letters geleerd hebben.
Inschrijven voor de
voortgangsgesprekken:
Heeft u de Parro app al geïnstalleerd?
Volgende week heeft u die nodig om
zich in te kunnen schrijven voor de
voortgangsgesprekken.
In groep 3/4 gaan we de gesprekken
plannen op maandagmiddag (18
februari), dinsdagmiddag en avond (19
februari) en donderdagmiddag (21
februari).
We hebben ook deze week weer
luiscontrole gehad. Controleer uw
zoon/dochter steeds goed en indien
nodig goed kammen.

Groep 3 leerde de letter “au”….en met
z’n allen zijn we meteen bezig geweest
met alle “tweetekenklanken”. Heeft u
gehoord van ons sneeuwballengevecht
met proppen papier?!
Vreedzame school:
De kinderen zijn weer druk bezig met
de “gevoelsbekers”.
N.a.v. prentenboeken, situaties en
gesprekken leren we veel van elkaar!

Niet vergeten
Dinsdag 5 februari studiedag, de
kinderen zijn dan vrij.
Voor woensdag 6 februari iets
meenemen voor de voedselbank.
Donderdag 8 februari de kinderen een
knuffel meegeven om het letterfeest
extra leuk te maken. Die middag graag
de kinderen in de klas ophalen! Vanaf

