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Groep 1-2

Wist u dat…
Er al veel spullen zijn meegebracht voor onze doktershoek. Deze week gaan we
de hoek verder inrichten. Bedankt voor het meedenken en meegeven!
We afgelopen week begonnen zijn met het centraal stellen van het cijfer 1. Op
deze manier gaan we met meer cijfers aan de slag. Wij bekijken het cijfer goed,
welke vorm heeft het cijfer. Ook zoeken we spullen bij het cijfer.
De kinderen onderzoeksvragen hebben bedacht bij het thema. Deze zijn te
bewonderen op onze onderzoeksmuur. We hopen de komende weken een
antwoord op onze vragen te krijgen.
Wij morgen weer een bezoekje brengen aan de bibliotheek. Boeken die moeten
worden ingeleverd mag u meegeven.
Groep 1-2a deze week optreedt tijdens de viering. U bent van harte welkom om
te komen kijken.

Groep 3-4

Wist u dat…
*Wij afgelopen week in groep de klankjes m en ei hebben geleerd. We leerden de
m van meel en de ei van ei.
Aankomende week leren we de r en ui van ruik en de eu van neus.
Aankomende woensdag zal juffrouw Veerle starten met het afnemen van de
herfstsignalering bij groep 3. Juffrouw Lisonne neemt dan de klas over.
*Groep 4 bij Alles-in-1 het heeft gehad over feestdagen. Ook hebben we het
gehad over verschillen tussen kinderen. Aankomende week leren we over
culturen en tradities en de bijpassende muziekarrangementen en instrumenten.
Ook leren we bij spelling de categorie: de laatste letter t of d. ‘’Wil je weten wat
de laatste letter is, maak het woord langer dan gaat het nooit meer mis’’.
*Groep 3 bij het rekenen flink aan het oefenen is met de kralenliniaal en de klok?
Deze week oefenen we nog even samen en vanaf volgende week begint de
rekentoets van blok 2 van de methode.
*Groep 4 oefent met het rekenen met geld (briefjes en munten) en met de helft
en het dubbele. We oefenen aankomende week nog samen en daarna start de
rekentoets van de methode blok 2.
*We de afgelopen week weer tussendoor lekker hebben gespeeld met de
constructie en expressiewerkjes? We mogen dan zelf kiezen wat we willen doen
en kunnen zodoende even gezellig met elkaar werken en elkaar beter leren
kenen.

Belangrijke data / Noteert u a.u.b. alvast:
5 november
Leerlingenraad
8 november
Infoavond groep 8 van 18.30-19.30

Hieperdepiep….. Jarig zijn deze week….
6 november
Gianni (8jaar)
We wensen deze jarige een heel fijne verjaardag toe!
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Groep 4

