Nieuws uit groep 3a
periode herfst- kerst 2017
+
Algemeen
Hier is alweer de 2e groepsbrief van het schooljaar.
In de achterliggende weken hebben we veel geleerd
en vorige week mochten we heerlijk een weekje
uitrusten. Met nieuwe energie gaan we een
volgende periode tegemoet! De komende weken
werken we o.a. over de herfst, sinterklaas en kerst.
We hebben ook hulp in de groep:
Op dinsdag is Julia de Bruijn in de klas, zij loopt
stage vanuit Meerwaarde.
Op donderdag en vrijdag is meester Post in de
groep, hij zit op de PABO in Zwolle, na de
kerstvakantie gaat hij naar groep 8.
Psalmen en Bijbelverhalen
We leren de volgende psalmen:
Week Psalm
44
Psalm 32:3
46
Psalm 43:3
48
Lofzang van Maria
49-51 Liederen voor het kerstfeest
De Bijbelverhalen voor de komende periode zijn:
Week Verhalen
43
Zegeningen van God
44
Op de vlucht
45
Terug gaan
46
Vernederd
47
Verhoogd
48-51
Advent
Er is er één jarig…
In november worden de volgende kinderen 7 jaar:
4 november Thijs, 12 november Maud en 16
november Aron Lubbersen.
Op 16 december wordt Thirza 7 jaar.
Wat leren we o.a. aan in de komende tijd:
We zijn bezig in het derde boekje. Wat kennen we
al veel letters en woorden! Deze week en volgende
week doen we de herfstsignalering, om te kijken
hoever uw kind al is.
In de komende weken leren we de volgende letters
en woorden: zeep (z), huis (ui), weg (w), bos (o),
tak (a), hut (u), reus (eu), jas (j) en riem (ie).
Met rekenen zijn we begonnen in blok 4. In de
komende weken houden we ons bezig met het
compleet maken van een verzameling van 5, leren
we op-, en aftellen, eerst met de bussommen (!),
oefenen we met het splitsen van getallen en leren
de kinderen hoe ze een rekenprobleem kunnen
oplossen.

We willen na de vakantie ook echt starten met het
hoekenwerk. Dit gaan we allemaal erg leuk vinden!
U hoort vanzelf wat de kinderen mee kunnen
nemen.

Datum
1 nov

Activiteit
Dankdag voor gewas en arbeid: “Blij

8 nov
Week 44
2 en 8
nov
5 dec

Nationaal schoolontbijt
Herfst signalering
Spreekmiddag en - avond

verrast

20 dec

Sinterklaasfeest: continu rooster tot
14.00 uur
Kerstviering met ouders, we starten
om 19.00 uur

Leefstijl:
In deze periode werken we aan de volgende
thema’s: * Dit ben ik!
* Wat ik voel.
.
Website actueel (www.bmdbschuilplaats.nl):
Houd de website in de gaten, dan blijft u op de
hoogte. Aan het begin van een nieuwe maand staat
daar ook de nieuwsbrief van school(onder het kopje
schoolinfo) en de week na een vakantie ook de
groepsbrief.
Denkt u aan…

Het voorlezen aan uw kind en het lezen met
uw kind

Het
samen
oefenen
van
nieuwe
letters/woorden

Belangstelling tonen voor wat ze meemaken
Wij vragen ouders die ons willen helpen met
pannenkoeken bakken in de klas..
Ten slotte
Op 1 november willen we met de kinderen dankdag
vieren. “Blij verrast” is het thema. Met elkaar
mogen we ‘God danken voor alle dingen, voor
arbeid en gewas, danken dat wij kunnen zingen,
dat er voldoende was’. Ook bidden we of Hij in de
komende periode bij ons wil zijn

