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Feestmaand
Een drukke en spannende tijd van Sinterklaas. De kinderen zijn vol verwachting voor wat er komen gaat rondom
Sinterklaas. Daarna gaan we de donkere, maar gezellige dagen voor kerst in.
Het kerstverhaal wordt voorgelezen/verteld, maar ook de andere manieren waarop mensen kerst vieren komen aan
de orde, waarbij een ieder in zijn/haar waarde wordt gelaten.
We hopen Sinterklaas op donderdag 5 december te mogen begroeten op school.
Hij zal dan ook onze groep bezoeken. We gaan met de kinderen nog wat leuks bedenken om aan hem te laten zien.
Het wordt vast een gezellige dag!
En bij kerst hoort uiteraard een kerstdiner!!! Het traditionele diner (in feestkleding) is op donderdag 19 december.
Nadere informatie volgt nog.
Bij de kerst horen ook kerstkaarten…..mocht uw kind in de klas kaarten willen uitdelen dan graag op de volgende
manier:
• Een kaart voor iedereen
• Geen namen op de kaart (voor wie de kaart is)
• Wel graag een afzender
• De kaarten worden aan het eind van de ochtend of middag uitgedeeld.

Veilig Leren Lezen
We zijn alweer bij kern 5 van Veilig leren lezen aanbeland! Tot en met kern 4 hebben de kinderen al 24 letters
geleerd. Nog maar 10 letters te gaan!
Thema kern 5: Mag dat wel?
De hoofdrol in het verhaal van deze kern, ‘Dan ken jij Krisje Kolen niet!’, is voor Krisje Kolen. Krisje Kolen houdt ervan
als alles keurig netjes is; er staat zelfs geen grassprietje verkeerd op zijn gazon. Dat probeert hij ook zo te houden
met allerlei borden waarop staat wat allemaal niet mag rond zijn huis.
Dit verhaal is een aanleiding om te praten over regels. Wat mag wel, wat mag niet, wat gebeurt er als je je niet aan
de regels houdt? Woorden als ‘de boef’, ‘de boete’, ‘de regel’ en ‘het uniform’ komen hierbij aan bod.
Letters en woorden lezen in kern 5
De nieuwe letters in kern 5 zijn: eu, ie, l, ou en uu. Voor sommige kinderen zijn de ‘eu’, ‘ie’ en ‘ou’ best lastig.
We besteden daarom veel aandacht aan die letters en herhalen ze iedere dag.
Thema kern 6: Verhalen in je buik
In kern 6 worden de laatste letters geleerd. Alle reden voor een feestje! Aan het eind van de kern vieren we dan ook
een letterfeest en reiken we letterdiploma’s uit.
Het verhaal bij deze kern, ‘De alfapet’, gaat over een droom van de opa van kim. Een droom waarin letters woorden
worden en zelfs hele verhalen! De kinderen gaan ook zelf verhalen verzinnen en vertellen. Ze leren de betekenis van
woorden en uitdrukkingen als: ‘je iets voorstellen’, ‘ongelooflijk’, ‘het thema’ en de ‘werkelijkheid’.
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Letters en woorden lezen in kern 6
De letters g, au, ui, f en ei worden geleerd. Dit zijn de laatste letters die dit schooljaar aan bod komen. De letters ‘ui’
en ‘ei’ worden nog wel eens verkeerd geschreven. We leren de kinderen daarvoor geheugensteuntjes aan: bij de ‘ui’
komt eerst de ui (de kinderen maken met hun linkerhand de vorm van een ui die lijkt op de vorm van de letter ‘u’) en
daarnaast ligt het mesje (de kinderen strekken hun rechterhand en draaien de handpalm naar links; zo ontstaat de
‘i’). Bij de ‘ei’ krijg je eerst het ei (de ‘e’) en dan het lepeltje (de ‘i’).
Toetsen na kern 6
Als alle letters zijn aangeboden, vindt een belangrijk toetsmoment plaats. Naast de letterkennis en het woordlezen
bekijken we hoe het gaat met het lezen van een tekstje, en we nemen een letteren een woorddictee af. U zult hier weer een verslag van krijgen.
Spelling
We oefenen verder met het hakken en plakken van woorden, inmiddels al met woorden van 4
letters. Verder zijn we ook al bezig met dicteetjes. De juf zegt een woord en de kinderen schrijven
deze op. Samen kijken we het na. We doen dit ook vaak op het een wisbordje, kinderen kunnen
dan eventuele vergissingen makkelijk verbeteren en ze vinden het heel leuk.
Woordenschat:
Naast het bespreken van de woorden die we tegenkomen bieden we woordenschat meer gericht
aan door middel van een prentenboek. Uit het prentenboek halen we een paar moeilijke woorden
waar we voorafgaand aan het voorlezen al over praten en die regelmatig op verschillende manieren
terugkomen gedurende de week.

Rekenen
We gaan al starten in blok 4!
In de komende twee blokken gaan de kinderen veel leren, de volgende onderdelen komen aan bod:
Getallen en bewerkingen
- Oefenen met de getallenlijn tot de 40
- Het splitsen van hoeveelheden, als er samen 10 knikkers zijn, en ik heb er 8 hoeveel heeft Pietje er dan?
- Het eerlijk verdelen van hoeveelheden.
- We gaan echte sommen maken, we gaan op- en aftrekken tot en met de 10!
- Het verschil tussen even en oneven getallen
Meten en meetkunde
- Het rekenen met biljetten van 5 en 10 euro.

Schrijven
We blijven dagelijks schrijven. Onder andere de letter die op de dag centraal staat en verder
herhaling van de al eerder aangeboden letters.
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Agenda
19 december:
21 dec - 5 jan:
6 januari:
Vanaf 13 januari starten de toetsweken.
5, 6, 7 februari:
10 februari:
11 en 13 februari:
17 – 21 februari:

kerstfeest vanaf 17.15 uur op school.
kerstvakantie (let op: de 20ste zijn alle kinderen om 12:00 uur vrij
nieuwjaarsreceptie
marge- en studiedagen – kinderen vrij!!
rapporten gaan mee
contactavonden
voorjaarsvakantie

Nodig
Op woensdag 18 december gaan we een kerststukje maken. Wilt u uw kind dan wat groen, een hoge niet te dikke
kaars, wat versiersels en eventueel een snoeischaar mee geven? De kaarsen van de kerststukjes zullen op school
i.v.m. de veiligheid niet branden……Maar thuis kunnen de kaarsen dan worden aangestoken.
Ook zoeken we nog een ouders die willen helpen die ochtend! (vanaf 8:30 uur)
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