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Nieuwsbrief
Welkom bij de Koerier! De nieuwsbrief voor ouders van de groepen 1,2 en 3. Ook het komende
schooljaar willen we u via deze weg informeren over de onderwijskundige ontwikkelingen voor
onze jongste kinderen op school. We streven er naar om de nieuwsbrief iedere 6 weken te laten
verschijnen, zo’n 6x per schooljaar dus.
Thematisch en spelend leren in groep 1/2
Waarschijnlijk heeft u het al gezien in het lokaal van uw
zoon of dochter? De ‘poppenhoek’ is groter geworden en
‘gepimpt’. We noemen het nu de ‘huishoek’. Kinderen leren het meest, en zeker op deze jonge leeftijd, als de activiteiten betekenis hebben en in een context geplaatst worden. De huishoek hebben we daarom zo ingericht dat het
meer lijkt op de situatie die de kinderen van thuis kennen,
met voorwerpen die ook thuis bij de kinderen zichtbaar
zijn. Daar past bijvoorbeeld geen ouderwetse draaitelefoon
in. Daarbij is in alle huishoeken een deur om naar binnen te
gaan verschenen. De kinderen hebben zelf nagedacht over
wat er bij zo’n deur hoort en hoe die eruit moet zien. Om
de was te doen staat nu ook in elke huishoek een wasmachine. Deze attributen worden door de kinderen zelf gemaakt in de ‘werkplaats’ Met deze manier van werken verhogen we de betrokkenheid van de kinderen, worden zij
uitgedaagd en leren zij door spel.
Na de herfstvakantie zal er in iedere klas naast de huishoek nog een themahoek bijkomen. De
eerste themahoek zal een schoenwinkel zijn, waar de kinderen die in de huishoek spelen hun
schoenen kunnen gaan kopen. Voor de kinderen een betekenisvol thema, want dit is de periode
dat de meeste kinderen weer nieuwe schoenen gaan kopen.
Aan de hoeken zal steeds iets worden toegevoegd, zodat de kinderen betrokken blijven bij het
thema. Voor de themahoek, huishoek en werkplaats hebben we af en toe spulletjes nodig. Alvast bedankt als u ons hierbij kunt helpen!
Thematisch en spelend leren in groep 3
De eerste periode in groep 3 zit erop. De kinderen hebben
al best veel letters leren lezen en schrijven. Met behulp
van het opstart circuit zijn de kinderen wegwijs gemaakt
met allerlei vaardigheden en werkvormen in groep 3.
Nu zitten we midden in het eerste thema: de Pizzeria. Na
een paar weken van voorbereidingen treffen voor onze
afhaalpizzeria, kan er nu gespeeld (geleerd) worden in de
verschillende hoeken. Naast de grote themahoek, is er ook
een kleine themahoek waarin er in het zelfde thema gespeeld wordt met Playmobil. In twee werkplaatsen worden de attributen gemaakt die nog ontbreken in de grote themahoek. Verder werken de kinderen in een ICT-hoek en letterhoek.
Op dinsdag 10 en woensdag 11 okt bezoeken we in groepjes met de kinderen afhaalpizzeria El Mundo.

Ouderavond 12 oktober
Op 12 oktober organiseren we in samenwerking met de Ouderraad een ouderavond met workshops over verschillende onderwerpen die te maken hebben met onderwijs en opvoeding. De
avond start om 19.30 uur. Komt u ook?
Lezen in groep 3
Tijdens de inloop zijn we gestart met het leescircuit. Leesouders lezen met kinderen en ook leerlingen uit groep 8 volgen samen met een aantal kinderen uit groep 3 het programma Bouw! Fijn
dat zoveel mensen zich willen inzetten voor het leren lezen. Zo hebben we een mooi aanbod op
maat voor al onze leerlingen in groep 3.
Kinderboekenweek
Het thema van de kinderboekenweek is “Gruwelijk Eng”. Vrijdag hebben we de Kinderboekenweek met de kinderen en juffen geopend. Samen dansen en zingen op het lied van Kinderen
voor kinderen “Gruwelijk Eng”. De afsluiting van de kinderboekenweek vindt plaats op vrijdag
13 okt. Met een eigen invulling in de klas en wat lekkers in het teken van het thema “Gruwelijk
eng”.
Hond in de klas
Hoe doe je als een grote hond op je afkomt en mag je
zomaar elke hond aaien? De vrijwilligers van het Sophia
SnuffelCollege bezoeken scholen om kinderen te leren
hoe ze op een veilige manier met een hond om kunnen
gaan. 3 vrijdagochtenden komt Renate van Dam, een
vrijwilligster van deze vereniging, langs om te oefenen.
De laatste vrijdag kunnen de kinderen een diploma verdienen als ze goed kunnen omgaan met een hond.
Optreden groep 1-2
Het optreden van de groepen 1 en 2 is dit jaar op dinsdag 31 oktober om 13.15 uur. Wat het
thema is houden we nog even geheim….

Een vraag, opmerking of compliment? Stuur een mail naar dorothe.vanbenthum@skor-scholen.nl.

