Nieuws uit groep 3a
periode maart- april 2018
Algemeen
Hier alweer de vierde groepsbrief van dit jaar. We hebben
zojuist weer heerlijk van de vakantie mogen genieten en
hadden elkaar dan ook weer veel te vertellen!
Ook beginnen we weer aan een nieuwe periode. We
hebben net ons rapport gekregen. De kinderen werken
iedere dag hard en doen weer goed hun best! Voor de een
makkelijk, voor de ander soms wat moeilijk. Toch willen
we er met elkaar weer een fijne tijd van maken! De
komende weken werken we o.a. over het voorjaar en
Pasen.
We zijn ook gestart met de hoeken! Er is altijd veel te
doen in de klas…
Psalmen en Bijbelverhalen
We leren de volgende psalmen:
Week
Psalm
11-14
Liederen voor de Paas-sing-in
15
99:2
17
141:3
De Bijbelverhalen voor de komende periode zijn:
Week
Verhalen
10
Biddag: Vertel het maar
10-13
Vertellingen over het lijden van de Heere
Jezus en Pasen
14
Na Pasen
15
De 10 geboden
16 en Ruth
17
Er is er één jarig…
In maart zijn jarig: Mylan op 17 maart, Lise op 20 maart
en juf Sterk op 20 maart.
In april worden de volgende kinderen 7 jaar: Meike op 23
april en Justus op 26 april.
Op 1 mei is het de verjaardag van juf van Wakeren.
De juffen van groep 3 en 4 vieren hun verjaardag na de
meivakantie. Dit heeft met het weer te maken. U hoort
nog van ons…
Lief en leed
We zijn blij dat de ‘griep’ een beetje voorbij lijkt te zijn,
en wachten op de lentezon!
Wat leren we o.a. aan in de komende tijd:
We hebben alle letters geleerd en zijn alweer bezig met
kern 9! We lezen elke dag en proberen de woordjes ook al
goed te schrijven. Het gaat vooral om tempo in het lezen
te krijgen. We spellen niet meer. De woordjes die we
schrijven worden ook steeds moeilijker. Het gaat nu echt
om lezen, lezen en nog eens lezen.
Met rekenen werken we alweer een tijdje met het
rekenrek. Dit gaat erg goed! De sommetjes van erbij en
eraf onder de 10 oefenen we dagelijks. De ‘tweelingen’
(bv 4+4; 7+7) en ‘verliefde harten’(alle sommen met
samen 10) proberen we ook uit ons hoofd te kennen. We
tellen deze periode tot 50.

Activiteiten komende periode
datum
Activiteit
14 maart
Biddag: Vertel het maar
26 maart
Paassing-in
30 maart- Goede Vrijdag en 2e Paasdag
2 april
20 april
Koningsspelen + ontbijt
27 april - meivakantie
11 mei
14 mei
Schoolkorfbal groep 3 en 4
Leefstijl
De komende weken werken we aan de volgende thema’s:

Samen spelen

Zorgen voor jezelf, hierbij denken we ook aan de
hygiëne op school

Ik kan kiezen
Denkt u aan…

Het lezen en voorlezen met uw kind!! De
bibliotheek heeft ook heel veel leuke boeken

Samen oefenen van makkelijke + en – sommen
(beginnen met +1, -1 en opbouwend naar +2,-2;
+3, -3 enz.) Ook hierbij is het tempo belangrijk!

Ten slotte
Over een paar weken is het Pasen. We denken aan het
lijden, sterven en opstaan van de Heere Jezus. We mogen
weten dat Jezus liefde ook voor ons van toepassing is
want…
Omdat God van mensen houdt,
gaf Hij ’t mooiste wat Hij had: Zijn eigen Zoon
Hoe ik ook denk, hoe ik ook denk..
Een mooier geschenk ken ik niet!

