Nr: 3 Datum: 2 september 2019
Tip van de
maand CJG

Onderwerp van de maand
Iedere maand geeft het Centrum voor Jeugd en Gezin 3 tips over een onderwerp
dat we als ouders allemaal wel eens tegenkomen. Voor de maand september gaat
het over de (peuter) puberteit.
Voor augustus was het onderwerp terug naar school.
De tips zijn verdeeld onder de volgende leeftijdscategorieën:
- Peuters
- Basisschoolkinderen
- Pubers

Open dag
brandweer

Onderbouw
Groep 1-2

Wij zijn vorige week gestart met het thema de bakker. We hebben het thema met
de school geopend. We hebben in groepjes met kinderen van groep 1 tot en met
8 een levend ganzenbordspel gespeeld met vragen voor groep 1-2 over de
bakker. Dit was erg leuk!
In de klas hebben we nagedacht over wat je allemaal ziet en wat er gebeurt bij

een bakker. We hebben van zoutbrooddeeg taartjes en andere lekkernijen
gemaakt voor in onze bakkershoek. Mocht u thuis nog leuke aanvullingen voor de
hoek hebben dan mag uw kind deze meenemen. Graag voorzien van naam zodat
de spullen na het thema weer terug kunnen naar de goede eigenaar.
Groep 1-2b is vrijdag aan de beurt met de viering! We vinden het leuk als jullie
komen kijken.

Groep 3-4

Wij zullen tot aan de herfstvakantie werken aan het thema: ‘’Limburg’’. We leren
over de ligging van Limburg (provincie), typische Limburgse producten, dieren in
Limburg, het landschap, het Limburgs dialect en mooie bezienswaardigheden in
Limburg. Hebben jullie thuis spullen die te maken hebben met ons mooie
Limburg? Breng ze dan gerust mee zodat we onze klas er mee kunnen inrichten.
De kinderen van groep 3-4 associëren molens met ons mooie Limburg. We willen
dan ook graag aanstaande donderdag samen molens gaan knutselen. Dit wordt
een activiteit in ons doe-opdrachten circuit en hier zal een klein groepje mee
starten. We zijn voor het knutselen op zoek naar lege pakken melk/yoghurt. Het
zou fijn zijn als ieder kind minimaal 1 pak mee kan nemen voor te knutselen.
Meerdere lege pakken in huis? Ze zijn van harte welkom. Wel graag eerst even
uitspoelen 
We zijn aanstaande vrijdag aan de beurt op de viering samen met groep 1-2b.
Jullie zijn van harte welkom. De viering start om 11.30
Alle kinderen van groep 3 en 4 zijn ingepland voor de boekpromotie en de
spreekbeurt. De kinderen van groep 4 zijn als eerste aan de beurt en de kinderen
van groep 3 volgen hierna. De lijst met data hangt op het bord in de klas.

De kinderen van groep 3 leren deze week de woorden woon en weg. Ze leren
dan de klankjes: w, n, e, g. Knip deze flitsletters uit, stop ze in een doosje bij
de i, k, z, t, l, ee, s , oo en de p …. en oefen ze samen met opzeggen.
Tip voor het flitsen: bij het flitsen is het belangrijk dat u kind de letter binnen 3
seconde op kan zeggen. Lukt dit? Mooi dan stop je de letter terug in een bakje.
Lukt dit niet? Leg hem dan omgekeerd op de tafel en pak de letter later terug.
Het is heel belangrijk dat de kinderen in de eerste fase van het lezen (het leren
van de letters) veel herhaling krijgen. Door herhaling toe te passen beklijven de
letters sneller. Natuurlijk herhalen we op school de letters, maar het is ook
belangrijk dat dit thuis gebeurd. Bouw hier samen een vast moment op de dag
voor in.

Groep 4 heeft afgelopen week hun eerste dictee gehad. Het ging bij iedereen al
super goed. We oefenen ook samen met het aan elkaar schrijven van de
woorden. Ook wel verbonden schrift. Neem maar eens een kijkje in de
schrijfschriften of dicteeschriften.

Belangrijke data / Noteert u a.u.b. alvast:
2 september
Week van de startgesprekken.

Hieperdepiep….. Jarig zijn deze week….
2 september
Noa (7 jaar)
2 september
Thom (7 jaar)
We wensen deze jarigen een heel fijne verjaardag toe!
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