WEEKBRIEF 18
vrijdag 14 januari 2022
Welkom
Jef is nieuw in groep 1/2beren. We wensen hem een fijne schooltijd toe.
Omgangsregel
We spreken met elkaar af dat we allemaal verantwoordelijk zijn voor een goede sfeer in
de klas.
Nieuw gymrooster
Vanaf dinsdag 11 januari 2022 is er een nieuw gymrooster voor de groepen 3 tot en met
8:
Tijd
8.30-9.15
9.15-10.00
10.00-10.45
10.45-11.30

Maandag
5a
5b
4a
4b

Dinsdag
6a
6b
8b
8a

Woensdag
4b
4a
3 groep a
3 groep b

Donderdag
7a
7b
6a
6b

12.30-13.15
13.15-14.00

3 groep b
3 groep a

7a
7b

5a
5b

8b
8a

CITO-weken
In week 3 en 4 worden de CITO’s afgenomen in de groepen 3 tot en met 8. Wilt u hier
rekening mee houden met het maken van afspraken?
Nieuws uit de groepen 1-2
Thema ‘Op avontuur met Kikker’
Aankomende week starten we in de groepen 1-2 met een nieuw thema! We gaan heel
veel boeken lezen van Kikker, waarin allerlei avonturen beleefd worden die voor de
kinderen heel herkenbaar zijn. De komende weken zullen de kinderen veel leren over
Kikker, zijn gevoel, zijn vriendjes en alles waar Kikker goed in is. Of juist niet!
We zijn voor dit thema nog op zoek naar houten plankjes in allerlei maten. Dus als u
thuis nog wat heeft liggen dan zouden we dat graag willen hebben.
Sneeuwtafel
Bij de beren en de dolfijnen hebben we, omdat het winter is, een sneeuwtafel. Deze is
gemaakt van piepschuim in allerlei formaten en stukjes. Er zijn ook pinguïns en een
heuse ijsberg waar ze mee kunnen spelen.

Klank van de week
We werken de komende week nog met de ‘w’. De kinderen hebben al veel spullen
meegenomen die beginnen met de ‘w’, maar er kan altijd meer bij! We zijn benieuwd wat
de kinderen nog meer zullen vinden.
Nieuws uit groep 3
Groep 3 is deze week gestart met thema 6 Feest! In het voorleesboek ging het deze week
over kinderen die een nieuw schoolgebouw kregen, die natuurlijk eerst officieel
geopend moest worden en er een feest volgde
Vanaf afgelopen donderdag is de groep 3 opgesplitst in 2 lokalen en hebben de kinderen
die dag ook hun eigen klas met elkaar geopend. Veel kinderen hadden hun feestkleding
aan. Een discobol en party Popper maakte het feest compleet.
Het thema duurt nog 2 weken dus de slingers laten we nog even hangen.

Gevonden voorwerpen
Hieronder een foto van de gevonden voorwerpen. Zit er iets van uw kind bij, dan kan het
worden afgehaald bij de administratie.

