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Groep 3-4

Wist u dat….
Groep 3 de woorden piet en dak heeft geoefend? Deze week oefenen we de
woorden sint en staf. De letter f is nieuw voor ons en zullen we extra oefenen.
Denken jullie eraan om thuis het flitsen ook te blijven oefenen? We merken dat de
kinderen bij de dictees toch nog veel moeite ondervinden met het opschrijven van
de juiste klank. Oefenen helpt hierbij!
We samen woorden over sint en piet op het bord hebben geschreven? Deze
woorden hebben de kinderen zelf bedacht en opgeschreven in hun witte boekje

Groep 4 bij Alles-in-1 nog steeds bezig is met het bespreken van verschillende
culturen. Daarnaast oefenen we hard aan de spellingsregels van de laatste letter d
of t, beginstukken met be- ge en ver (bedrag, gebak, verdriet) en woorden met eer
oor of eur (meneer, gehoor, voordeur). Ook oefenen we steeds meer met
taaloefeningen waarbij we vraagzinnen moeten maken. En weten we steeds beter
wat werkwoorden zijn (doe-woorden).
Groep 3 met rekenen aan het oefenen is met de klok? We oefenen de hele uren (1
uur t/m 12 uur) maar ook oefenen we hoe laat het is als de klok 1 uur vroeger of 1
uur later wordt gezet. Voorbeeld: het is 11 uur op de klok, hoe laat is het als het 1
uur later is?  12 uur.
Ook oefenden we het herkennen van groepjes boven de 10. We oefenen het tellen
tot en met 20.
Groep 4 met rekenen de sprongen aan het oefenen is? We oefenen hoe we
sprongen kunnen maken. Voorbeeld: spring van 40 naar 68. Welke sprongen maak
ik? Dit oefenen we op een getallenlijn. Maar we oefenen bijvoorbeeld ook sprongen
van 10 of 5 vanaf een willekeurig getal. Voorbeeld: maak af (sprongen van 10) 1424- 34 -….. -…. -…..- ….- 84.
Morgen (dinsdag 26 november) de inloopavond is van 17.00-18.30 uur? De
rode portfolio klapper mag dan mee naar huis genomen worden.

*Groep 3 heeft ook een blauwe klapper voor de leeswerkjes, deze blijft op school.
Het zou fijn zijn als de ouders van de kinderen van groep 3 een plastic tas
of zak meenemen zodat ze wat leeswerkjes uit de blauwe klapper mee naar
huis kunnen nemen (de klapper zit erg vol).
Wij in groep 3-4 zijn gestart met het taal-, lees-, schrijfmenu. We maken
opdrachten rondom Sinterklaas. We lezen in Sinterklaasboekjes, we schrijven
zinnetjes over Sinterklaas, we werken in een Sinterklaasboekje, we schrijven zinnen
en schrijven verhaaltjes.

Ons restaurant nog steeds vol zit met gasten die gereserveerd hebben? De
recensies in het gastenboek zijn veelbelovend. Het restaurant is nog tot en met de
Kerstvakantie geopend. Wij zullen in de week van 17 december ons thema afsluiten
met nog enkele leuke activiteiten rondom het restaurant en zullen in deze week de
spulletjes mee terug naar huis geven. Na de Kerstvakantie starten we dan met een
nieuw thema rondom geschiedenis.

Bovenbouw

We in de week van maandag 3 t/m vrijdag 7 december een beetje een andere week
hebben in verband met Sinterklaas? Op dinsdagmorgen komt hij op bezoek. Op
woensdag draaien we een Sinterklaasprogramma in de klas en op donderdag zijn
we vrij.
Zoals jullie allemaal weten zijn wij bezig rondom het thema kunst. Op maandag 3
december krijgen wij een workshop over fotografie, waarbij de emoties/gevoel
centraal staan. Het zou fijn zijn als de leerlingen op 3 december een fototoestel of
een telefoon mee mogen nemen om zelf foto’s te kunnen maken.
Tevens is het leuk om dan iets mee te nemen/aan te trekken wat jou typeert.
Ook Sinterklaas is in het land en dit betekent voor de bovenbouw surprises. Op
maandag 3 december nemen jullie de surprises mee naar school. De surprise kan in
een vuilniszak meegenomen worden, zodat dit in het geheim als een tentoonstelling
neergezet kan worden. Zo kunnen we met z’n allen twee dagen genieten van de

kunstwerken en al beginnen met raden welk kunstwerk voor wie zal zijn.
De muziek en het toneelstukje voor de Zonnebloem beginnen al aardig vorm te
krijgen. Op 11 december is de uitvoering, dus nog even goed oefenen thuis,
muzikanten! De uitvoering op dinsdag is alleen voor leden van de Zonnebloem maar
de uitvoeringen zijn voor ouders ook te zien en horen tijdens onze eigen
kerstviering op vrijdag 19 december op school.
Sinterklaas
viering
onderbouw

Op dinsdag 4 december is de Sinterklaasviering voor de onderbouw.
Dit zal plaatsvinden in de ochtend. De Sinterklaaswerkgroep
organiseert leuke activiteiten voor de kinderen waaronder ook
bewegingsactiviteiten.
Om die reden willen wij alle kinderen van groep 3-4 vragen om ’s
morgens al de gymtas mee naar school te nemen! hebben namelijk ’s
morgens al de gymschoenen nodig!
Daarnaast mogen ook alle kinderen die dit willen deze dag hun
pietenpak en pietenmuts aantrekken.
Alvast bedankt, namens de Sinterklaascommissie.

Groep 1-2

Wist u dat…
Er deze week hard gewerkt is aan het knutselen van een ”ziek” pietje. Deze zijn in
onze klassen te bewonderen. Vandaag zijn we begonnen met een bedje voor het
“zieke” pietje te knutselen. Hiervoor mag u kind doosjes meenemen waar het
pietje in past.
We afgelopen dinsdag bezoek kregen van een echte dokter van de eerste hulp. Dit
was erg leerzaam voor ons. Ook kregen we allemaal een prachtige pleister. Heel erg
bedankt! Deze week krijgen we op woensdag opnieuw bezoek van iemand die ons
iets komt vertellen.

Er al heel veel spullen zijn meegebracht met de letter S. Deze week gaan we de S
extra oefenen tijdens een lettercircuit.
De kinderen van groep 1-2b afgelopen vrijdag hebben opgetreden tijdens de
viering. Ze droegen een versje voor en lieten zien hoe goed ze al kunnen rijmen.

Tips van het
CJG

Hoe omgaan met bedtijden tijdens feestmomenten
Het hele jaar door zijn er tal van feestdagen en andere feestmomenten zoals
verjaardagen, uitjes enz. December is een maand met veel feestdagen. Er zijn vaak
gezellige familiemomenten waar ook de kinderen deel van uitmaken. Hoe kun je nu
omgaan met de bedtijden van je kind(eren) tijdens de feestmomenten? Hier 3 tips:

1.

Probeer zoveel mogelijk het normale dagritme aan te houden waar
mogelijk. Eten op de tijden dat je dat gewend bent. Als dit een keer
afwijkt is dat niet erg maar daar waar regelmaat mogelijk is, helpt het je
kind dit aan te houden.
2.
Plan rustmomenten in voor je kinderen. Zeker de kerstdagen kunnen
drukke dagen zijn voor kinderen. De uitgebreide kerstdiners vraagt veel
van de concentratie van kinderen. Je kunt dit doorbreken door
rustmomenten in te lassen en extra aan de kinderen te denken door
bijvoorbeeld speelgoed mee te nemen en kinderen de kans te geven ook
af en toe van tafel af te gaan.
3.
Zoek zoveel mogelijk balans. Wanneer je weet dat er een dag zal zijn
waarop de vaste structuur en gewoonten niet aangehouden kunnen
worden, zorg dan dat je de dag(en) daarna niet teveel op de planning
hebt. Kinderen zullen wat meer uit hun doen kunnen zijn en misschien
extra vermoeid zijn. Geef hen de kans hiervan bij te komen. En als ze
later naar bed gaan, geef ze dan tussen de middag een extra
rustmoment.
Meer weten over bedtijden kijk dan HIER

Belangrijke data / Noteert u a.u.b. alvast:
27 november
Inloopavond portfolio 17.00-18.30 uur
4 december
Sinterklaas op bezoek bij de onderbouw van 9.45-12.00 uur
5 december
Surprise
6 december
Vrij i.v.m. Sinterklaas

Hieperdepiep….. Jarig zijn deze week….
28 november
Natnael (6jaar)
1 december
Yaros (9 jaar)
We wensen deze jarigen een heel fijne verjaardag toe!
Directie & Team jenaplanbasisschool ‘De Klink’

Groep 2B
Groep 5

