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Leescafé gr 3, 14.00 – 15.00 uur
Aanwezigheid van uw kind bij een gesprek tussen de leerkracht(en) en
u als ouder(s)?
Graag willen we hier uw mening over weten. Vorige week ontving u een
enquête met 3 vragen over dit onderwerp. Ook leerkrachten en leerlingen
zullen we middels een enquête vragen hun mening te geven. Vult u de
3 vragen ook even voor ons in? Heeft u geen enquête ontvangen (we gaven
1 formulier aan het oudste kind van uw gezin mee) en wilt u ook uw mening
geven dan kunt u een mail sturen aan nathaliederix@obsh.nl U ontvangt de
enquête dan digitaal. We hopen op zoveel mogelijk meningen zodat we als
team een besluit kunnen nemen over hoe we hier in de toekomst mee om
willen gaan. Wij zijn erg benieuwd!

Werkzaamheden in het gebouw aan de Basstraat
Zoals vorige week vermeld worden de komende weken de vloeren in alle lokalen vervangen. Per 2
dagen wordt er 1 lokaal aangepakt. Deze week is groep 3b op maandag en dinsdag aan de beurt zal
dan verhuizen naar het Hi-levellokaal (dit lokaal bevindt zich rechts van de hoofdentree).
Donderdag en vrijdag is het de beurt aan groep 3a.
Peuterspeelzaal
Themabijeenkomst ‘Leren luisteren’
Donderdag 8 november om 13.00 uur verzorgt de Zorgboog voor u een themabijeenkomst op de peuterspeelzaal. Zij stellen dat uur het thema ‘leren luisteren’ centraal en er is ruimte om vragen te stellen
en ervaringen te delen of tips uit te wisselen met elkaar.
Groepen 1/2
Zoals u waarschijnlijk al heeft gezien, zijn we in de klassen al volop in de weer met
het thema Winkel. De kinderen zijn erg enthousiast!
De komende weken zal elke groep een bezoekje gaan brengen aan de Plus in het
winkelcentrum. Daarvoor willen we een beroep op u doen.
Elke klas zal t.z.t. een inschrijflijstje in de klas leggen/hangen.
Daarop u kunt aangeven of u mee wilt gaan.
Groepen 3
Deze week sluiten we kern 3 af. De kinderen mogen allemaal om de beurt bij de
juf komen lezen en laten horen hoe goed ze al kunnen lezen.
Donderdag starten we met kern 4. Daar leren we de w-o-a-u-j.
De inschrijflijsten voor het leescafé (donderdag 8 november) hangen bij de deur.
Groepen 5
9 november is de voorleeswedstrijd voor de groepen 5 t/m 8.
Vandaag en a.s. donderdag zijn de voorrondes in groep 5a. Donderdag en vrijdag zijn de voorrondes in
groep 5b. De winnaar gaat dan op 9 november strijden tegen de winnaars van de andere groepen. De
kinderen zijn super enthousiast want er hebben zich heel veel kinderen aangemeld voor de voorrondes.
Succes met de voorbereidingen!
Om alvast te noteren: 26 februari brengt groep 5a ’s middags een bezoek aan het kasteel.
Die middag is groep 5a op zoek naar begeleiders met auto’s.
Deze week staat er een toets gepland van Blits: studievaardigheden. Dit is een pittige toets.
Daarom worden de vragen en antwoorden door de leerkracht voorgelezen.
Volgende week is de laatste herkansing van de tafel van 2 – 3 – 4 – 5:
- Tafel van 2: 6 november
- Tafel van 3: 7 november
- Tafel van 4: 8 november
- Tafel van 5: 9 november

@ikcdebundertjes

https://www.facebook.com/bundertjes

De tafel van 6 wordt voor de 2e keer herkanst op 12 november.
De tafel van 9 wordt voor de kinderen van groep 5b op maandag 5 november afgenomen.
Ook is er binnenkort een toets van thema 2 van taal: woordenschat, alfabetische volgorde,
het meervoud, voegwoorden en verkleinwoorden.
Groepen 7
Voorleeswedstrijd
In de groepen 7 zijn we druk bezig geweest met de voorleeswedstrijd in de klas. Groep 7b heeft inmiddels een winnaar! Anouar gaat het vrijdag 9 november opnemen tegen de andere klassenkampioenen.
In groep 7a is de wedstrijd nog in volle gang. Uiteraard zullen we volgende week laten weten wie er
gewonnen heeft en dus in de race blijft om voorleeskampioen van de Bundertjes te worden.

Huiswerk
We merken dat het maken van het huiswerk nog niet bij alle kinderen lekker loopt. Er zijn vaak kinderen
die hun huiswerk op maandag niet bij zich hebben of die niet alles af hebben, soms ook omdat ze het
erg moeilijk vonden. Vanuit school proberen we de kinderen zoveel mogelijk tegemoet te komen door
3x per week de mogelijkheid van een huiswerkuur aan te bieden. Kinderen kunnen daar een uur lang
rustig (en met alle hulpmiddelen van school) werken. Ook kunnen ze hier hun vragen stellen. We merken dat veel kinderen hier al gebruik van maken, maar juist de kinderen die het zo moeilijk vinden, missen we in veel gevallen op het huiswerkuur. Mocht u merken dat uw kind veel moeite heeft met het
huiswerk, dan is het stimuleren om maandag, dinsdag en/of donderdag naar het huiswerkuur te gaan
wellicht een goede oplossing. Blijft het huiswerk maken (te) moeilijk, dan kijken we gezamenlijk of er
andere afspraken gemaakt kunnen worden. Uiteraard willen we de kinderen hier dan zoveel mogelijk bij
betrekken zodat ze pro-actief met ons meedenken over een passende oplossing.
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