
                                                                                                                        
 

    Nieuws 5 uit 
     
 

    

Technisch lezen/taal 

Deze week zijn we gestart met kern 4 met het thema “Waar woon jij?”. Onderwerpen als wonen, 

verkeer, veiligheid komen bij dit thema aan de orde. 

Op het Puddingboomplein vertelt opa het verhaal over Dirk en Dora,  de 

hoofdpersonen van het verhaal ‘Lollig’. Zij wonen in een flat die per ongeluk op 

zijn kop wordt gezet. Zij vinden dat wel lollig, maar de andere bewoners niet ... 

Dit thema geeft aanleiding voor gesprekken en activiteiten rondom verschillende 

soorten huizen, onderdelen van huizen, wat staat er in de verschillende kamers, 

enzovoorts. 

 

In deze kern leren de kinderen de letters w, o, a, u, j. In de vorige kern 

hebben de kinderen al de gelegenheid gekregen om naast woorden zoals 

‘doek’ en ‘ijs’ ook eens woorden zoals ‘spaar’ en ‘vrij’ te lezen. Het is geen 

probleem als uw kind dat nog moeilijk vindt. Wel kan uw kind nu al ‘stam + t’ 

lezen zoals ‘vaart’ en ‘rent’, maar nog niet ‘rijdt’ of 

‘wordt’. 

 

Wellicht ervaart en ziet U bij uw kind dat het overal de letters en woorden gaat 

waarnemen, probeert te lezen en steeds meer plezier beleeft aan het lezen.  

 

Oefensoftware Veilig Leren Lezen 

In de vorige nieuwsbrief hebben we aangegeven dat school ook voor thuis een 

licentie heeft om de oefensoftware van Veilig Leren Lezen te installeren. Hiervoor hebben we een e-

mailadres nodig, zodat wij u de betreffende link kunnen doorsturen. Deze oefensoftware wordt ook op 

school gebruikt en sluit precies aan met hetgeen op school bij taal/lezen aan bod komt. De kinderen 

zijn erg enthousiast om hiermee aan de slag te gaan.   

Indien u nog geen e-mailadres heeft doorgegeven, zou u dit dan alsnog willen 

doen.  

 

 

 

Rekenen 

Deze week zijn we nog bezig met blok 4, Volgende week ronden we dit blok af met een toets.  

 

Muziekles 

Op dinsdagmiddag krijgen de kinderen muziekles van meneer Vincent           

van Art-4-U. De kinderen leren liedjes, ritmes en spelen op kleine 

instrumentjes.  

Het is mooi om te zien, dat de kinderen veel plezier beleven aan het 

samen maken van muziek. 
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Week van Respect: “De brave Burger” 

Deze week is de week van Respect. Dinsdagochtend heeft vertelgroep Verve deze week geopend 

met een vertelling. Wij besteden in onze groep  aandacht aan dit onderwerp door de kinderen met 

behulp van stellingen na te laten denken over wat een brave burger is: kritisch (mee nadenken, 

vragen stellen, mening geven, mening hebben), actief (meedoen, zin hebben, ideeën hebben), 

betrokken (geïnteresseerd, belangstelling hebben, aandacht hebben). In gesprekken wordt besproken 

op welke manier je kritisch, actief en betrokken kunt zijn. In onze “reguliere” lessen zullen deze 

aspecten  terugkomen, zodat er een verbinding ontstaat tussen de diverse 

lessen.  

 

Wist U dat… 

 Wij op donderdag 10 november meedoen aan het Nationaal 

schoolontbijt. De kinderen hoeven dan thuis niet te ontbijten. Denkt u 

aan een bord, beker en bestek voorzien van naam. Het zou fijn zijn als 2 

ouders ons hierbij willen helpen. U kunt zich opgeven via het blad op het prikbord bij de deur. 

 De kinderen op vrijdag 16 november hun eerste rapport meekrijgen.  
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