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BELANGRIJKE INFORMATIE
Vakantierooster schooljaar 2018 - 2019
Herfstvakantie
15-10-18 t/m 19-10-18
Kerstvakantie
24-12-18 t/m 04-01-19
Voorjaarsvakantie
04-03-19 t/m 08-03-19
2de paasdag
22-04-19
Koningsdag
27-04-19
Meivakantie
22-04-19 t/m 03-05-19
Hemelvaart
30-05-19 t/m 31-05-19
2e Pinksterdag
10-06-19
Zomervakantie
08-07-19 t/m 16-08-19
NIEUWS UIT DE GROEPEN
Groep 3A
Sinterklaas is het land nog niet uit, of wij zitten alweer in de kerstsfeer. Deze week hebben we de
oudergesprekken dan ook onder de kerstboom kunnen voeren. Afgelopen week hebben de kinderen hun
eerste leerlingverslag meegekregen en hebt u kunnen genieten van de goede resultaten, die de kinderen
hebben behaald. Wat hebben ze al veel geleerd in een paar maanden tijd! Heel knap hoor en ze verdienen
dan ook allemaal een dik compliment!
Deze week en volgende week houden wij ons naast de gewone
lesstof vooral bezig met de voorbereidingen voor Kerstmis.
Volgende week dinsdag, 19 december, gaan we
’s middags kerststukjes maken. Daarvoor hebben de kinderen een
schaal of pot, wat groen en decoratiemateriaal nodig. Ook is het
handig om wat krammetjes, ijzerdraad of ander bevestigingsmateriaal mee te brengen.
Woensdagochtend om 9.00 uur hebben we de kerstviering
in de kerk van Zeelst met alle kinderen van de hele school.
Groep 3 gaat daar met juf Ingrid, met auto’s naar toe. We
zijn de kerstliedjes, die best moeilijk zijn, al flink aan het
oefenen en dat gaat steeds beter.

Donderdag 21 december hebben we ’s avonds
weer een kerstdiner in de klas. Veel kinderen
hebben al ingetekend voor het maken van een
gerecht. De intekenlijst hangt op het raam naast
de deur. Als iemand nog niet heeft ingetekend
kan dit alsnog. Voor de aankleding van de tafels
zijn we verschillende kerstversieringen aan het maken.
Het wordt gegarandeerd een gezellige en feestelijke avond. Alle hulpouders voor de bovenstaande
activiteiten willen we alvast heel hartelijk bedanken. Want zonder deze ouders zou dit allemaal niet
gerealiseerd kunnen worden. Dus….helemaal top!
Aan het eind van de volgende week krijgen alle kinderen van groep 3 ‘Het grote super snel leesspel’ mee
naar huis, om zo thuis op een speelse manier te blijven oefenen met het lezen van woorden op tempo. Dit is
en blijft een belangrijk onderdeel van het leesonderwijs. Er zit een gebruiksaanwijzing bij en het spel is in de
klas uitgelegd door de leerkracht. Ik ben benieuwd hoeveel sterren de kinderen verzameld hebben na de
kerstvakantie.

Het is fijn als u uw kind ook tijdens de vakantie blijft stimuleren om iedere dag hardop te lezen, zowel op
woord- als tekstniveau. Door veel zien en horen van woorden gaan de kinderen steeds sneller lezen en
worden letters en lettercombinaties geautomatiseerd.
Bij rekenen zijn we gestart met het automatiseren van sommetjes t/m 5. Iedere dag starten we de rekenles
met 1 minuut ‘erbij en eraf sommen’ maken. De kinderen kunnen in hun boekje zelf volgen hoe snel ze
vooruit gaan. Na verloop van tijd worden deze oefeningen uitgebreid naar sommen t/m 10 en daarna t/m 20.
Dit automatiseren is heel belangrijk voor alle onderdelen die bij rekenen aan bod komen.
BELANGRIJKE DATA
14 December: oudergesprekken
19 December: oudergesprekken, met uitzondering van groep 3A
20 December: kerstviering in de St. Willibrorduskerk
21 December: kerstdiner op school
JARIGEN IN DE KOMENDE WEEK
Nayomi (8A), Daan (5/6B), Brian (8A), Lucas (4A), Yilena (3/4B)

Hartelijk gefeliciteerd!
BIJLAGE
Flyer Sjors Creatief wintereditie
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