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ALGEMEEN:
Kalender – belangrijke data:


Woensdag 16 oktober

-

Kijkavond Kinderboekenweek.



Maandag 21 tot en met vrijdag 25 oktober

-

Herfstvakantie.



Woensdag 30 oktober

-

Studiedag (leerlingen vrij).

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Geachte ouders,
Wat is er fijner dan jezelf in een andere wereld te wanen door het lezen van
een mooi boek. Traditiegetrouw staat de maand oktober in het teken van
lezen. Dit heeft alles te maken met de Kinderboekenweek die loopt van
woensdag 2 oktober tot en met zondag 13 oktober 2019. Het thema van dit
jaar is “Reis mee!”. Op De Ark zijn alle kinderen hier druk mee bezig.
Voor alle kinderen van 0 tot 13 jaar is er een rijk aanbod. Op 30 september was
de officiële start voor alle groepen. De voorstelling ”Pas op voor Wilde Wesley”
door Kiekeboek heeft ervoor gezorgd dat alle peuters en kleuters een
spannende voorstelling te zien kregen. Voor de oudere kinderen zijn er onder
andere filosofielessen en groep 8 zal gaan voorlezen bij de allerjongste
kinderen van de hele dagopvang en de peuterspeelzaal. Mooi om te zien hoe
alle kinderen en collega’s samenwerken aan de doorgaande lijn binnen ons
IKC! Op woensdag 16 oktober sluiten we dit alles feestelijk af met de Kijkavond. Ook hier zijn alle groepen vertegenwoordigd. Onderdeel van deze
avond is de boekenmarkt, verzorgd door Het Keizerrijk.
Openingstijden boekenmarkt:
 Van 18.00 uur tot 18.30 uur: speciaal voor de allerjongsten tot 4 jaar.
 Van 18:30 uur tot 20:00 uur: boekenmarkt open voor iedereen.
Ik wens iedereen veel leesplezier toe!
Met vriendelijke groet,
Linda van der Vis
Teamleider opvang
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Contact met de groepen 1, 2 en de
peuterspeelzaal op de Baarnhoeve
Met onze locatie aan de Baarnhoeve kunt u alleen buiten schooltijden
telefonisch contact opnemen met de leerkrachten (06 – 15 58 16 40).
Wilt u uw kind ziekmelden, dan kan dit alleen met behulp van onze app
SchouderCom. De Kunst-BSO op de Baarnhoeve is wel doorgaand bereikbaar.
Alleen als u niet over een internetaansluiting beschikt kunt u uw kind
telefonisch ziekmelden (010 - 474 16 65, via het hoofdgebouw).

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Contactgegevens
Hieronder vindt u onze contactgegevens.

IKC De Ark
Gebouw Lissabonweg 8
3137 LR Vlaardingen
010 – 474 16 65 (basisschool)
010 – 249 04 97 (hele dagopvang)
06 – 81 68 93 01 (TSO)
Gebouw Baarnhoeve 4
3137 RL Vlaardingen
06 – 15 58 16 40 (basisschool groepen 1) (let op: alleen buiten schooltijden!)
06 – 18 63 45 26 (peuterspeelzaal)
06 – 14 87 68 15 (BSO)
06 – 81 68 93 01 (TSO)
E-mail: info@kindcentrumdeark.nl

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inschrijven voor de basisschool
Wordt uw kind in 2019 of in 2020 vier jaar en Is hij/zij nog niet ingeschreven
op de basisschool? Dan bent u van harte welkom voor een rondleiding en
inschrijving op IKC De Ark. Wij vragen u uw kind(eren) bij voorkeur rond de
leeftijd van één jaar in te schrijven op onze basisschool. U kunt hiervoor een
afspraak maken met mw. Noortje Smit (teamleider), telefoon: 010-4741665
(of via www.kindcentrumdeark.nl). Dit geldt natuurlijk ook voor broertjes en
zusjes van kinderen die al op onze school zitten.
Als uw kind gebruik maakt van de hele dagopvang of de peuterspeelzaal, dan
moet uw kind nog apart ingeschreven worden voor de basisschool. Dit heeft
te maken met de wet op de privacy. Wij mogen persoonlijke gegevens niet
tussen de kinderopvang en de basisschool uitwisselen.
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SchouderCom
Voor alle communicatie met u als ouder(s)/verzorger(s) gebruiken wij de
app/website SchouderCom. Hiermee kunt u zich inschrijven voor rapportbesprekingen, ziekmeldingen van uw kind(eren) doorgeven en rechtstreeks
communiceren met de leerkracht. Ook ontvangt u push-notificaties voor
berichten, blogbijdragen enz.
De app is beschikbaar voor iOS in de Apple App Store en voor Android in de
Google Play Store.
Installeren van de app:
1.
2.
3.
4.

U moet eerst een gebruikersaccount hebben gemaakt via een
desktop of via de mobiele browser.
Download de app uit de Apple App Store of Google Play Store.
Na het starten van de app zoekt u eerst de naam van de school.
Vervolgens logt u in met de in stap 1 aangemaakte gebruikersnaam
en het wachtwoord.

Meer informatie: www.schoudercom.nl.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nogmaals: verboden te fietsen!
Wij willen u er nogmaals op wijzen dat de schoolpleinen en omliggende
grasvelden niet zijn bedoeld als fietspaden. Wilt u zo vriendelijk zijn hiermee
rekening te houden en uw kind(eren) hierop te wijzen?
Dank voor uw medewerking!
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KINDEROPVANG:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nieuws van de peuterspeelzaal
We zijn begonnen met het nieuwe peuterspeelzaaljaar.
De eerste drie weken na de vakantie zijn we begonnen met het thema
“Kikker” en de groepsregels.
De peuterspeelzaal heet de kikkergroep. We zingen liedjes over kikkers,
we lezen voor uit het boekje “Kikker en varken” en we maken kikkers.
We leren de kinderen dat zij puzzels aan tafel maken. Ook knippen, plakken
en tekenen doen we aan tafel. In de kring blijven op onze stoel zitten en
luisteren we naar de juf. Bij het buiten spelen houden we het zand in de
zandbak en wordt er niet met zand gegooid. Er wordt niet gefietst achter de
oranje pionnen. Rennen doen we buiten en lopen doen we binnen.
Ook voor de ouders hebben we de regels weer even opgefrist door middel
van een nieuwsbrief: aan de kapstok bij de naam van uw kind een rugzakje
met daarin een setje schone kleren en een luier en billendoekjes (indien
nodig). De peuters ontbijten thuis. Het is niet de bedoeling dat zij eten
meenemen naar de speelzaal. Wilt u het hek dicht doen als u uw kind(eren)
opgehaald of gebracht hebt?
Kinderboekenweek
Nu zijn we begonnen met het thema van de Kinderboekenweek: “Reis mee”.
In het lokaal is er een auto en een vliegtuig waar de peuters in kunnen
spelen. We knutselen met auto’s, maken een vliegtuig en nog veel meer.
Activiteiten
We gingen met de maandagochtendgroep op 30 september naar de
voorstelling van Kiekeboek: “Pas op voor Wilde Wesley”. Van dit boek
hebben we een verteltafel gemaakt in de groep. Op maandagmorgen
23 september was het Peuterlab op de speelzaal en daar konden alle
peuters met hun ouders aan deelnemen.
Personeel
Miranda is opnieuw geopereerd aan haar hand. Voorlopig komt zij niet
op de speelzaal werken. We hopen dat haar herstel voorspoedig gaat
verlopen. Na de herfstvakantie gaat Henriëtte op een andere speelzaal
werken en gaat ze peuterspeelzaal De Ark verlaten.
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Nieuws vanuit de kinderopvang
Inspectierapporten
De GGD heeft dit jaar weer alle vormen van opvang geïnspecteerd op
De Ark. Alle rapporten zijn met een positief resultaat afgerond.
Hiervoor een groot compliment voor alle medewerkers die betrokken zijn
bij de kinderopvang. De rapporten kunt u terugvinden op onze website.
Praktische zaken
De hele dagopvang en de BSO openen om 07.00 uur alleen op
aanvraag.
Van 07.30 tot 18.00 is de hele dagopvang geopend.
Van 07.30 tot 18.30 is de BSO geopend.
Wij verwachten van u dat u uw kind(eren) ophaalt vóór sluitingstijd
zodat er nog tijd is voor een korte overdracht.
Voor regels rondom ruilen en het extra afnemen van dagen
verwijzen wij u graag door naar de algemene website van Un1ek.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nieuwe leeshoek op de BSO
Sinds kort hebben we op de BSO aan de Baarnhoeve een nieuwe leeshoek.
Er is een prachtige leespoef gemaakt speciaal voor de kinderen van de BSO.
Ze kunnen er lekker op gaan zitten met een boek en het is niet alleen een
poef, maar ook een kast gevuld met allerlei soorten boeken. Prentenboeken
van onder meer ‘Kikker’ en ‘De mooiste vis van de zee’, een dierenatlas en
leesboeken van schrijvers als Dagmar Stam en Jacques Vriens.
Lezen, zowel voorlezen als zelf, speelt een belangrijke rol in de (taal)ontwikkeling van kinderen, het bevordert de concentratie en prikkelt
ook de fantasie van kinderen. Via verhalen ontdekken kinderen de wereld,
herkennen ze emoties en leren ze anderen beter begrijpen.
Ook is het (voor)lezen een rustmomentje voor het kind na een dag op school.
Op de BSO is daar zeker de ruimte voor.
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BASISSCHOOL:

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wat wij verwachten van u als ouder(s)/
verzorger(s):
Dit verwachten wij van u met betrekking tot de zelfredzaamheid van uw
kind(eren) vanaf groep 1.


Zelfstandig toiletbezoek.
Vanaf groep 1 wordt verwacht dat het kind zonder hulp van de
leerkracht naar het toilet kan gaan. Vanzelfsprekend hoort daar het
gebruik van toiletpapier, het doortrekken en handen wassen bij.



Het aan- en uittrekken van de eigen jas en daarbij het (netjes)
ophangen aan de kapstok. Het weer terug kunnen halen van
mouwen die binnenstebuiten zijn gegaan hoort hier ook bij.



Zelf kunnen vastmaken van sluitingen zoals rits en knopen.



Zelfstandig kunnen omkleden voor gym/spel (aan- en uitkleden).



Zelfstandig kunnen aan- en uittrekken van schoenen. De klittenband
weer door de opening halen hoort erbij, het strikken van veters
komt later.



U zult begrijpen dat een leerkracht met gemiddeld vijfentwintig
leerlingen de gymtijd/speeltijd pas goed kan benutten als iedereen
zich zelfstandig kan omkleden.



Het kunnen openen van verpakkingen van koekjes, een rietje uit de
folie halen en in een pakje drinken doen, een banaan van de schil
ontdoen etc.

Dit verwachten wij van u met betrekking tot de leerlingen in de
groepen 5 tot en met 8:


Korte lijnen...... mocht u een vraag, opmerking en/of verzoek
hebben in het belang van uw kind(eren): neem contact op met de
leerkracht!



Thuis geeft u eventueel extra hulp/aandacht bij schoolzaken zoals
het leren plannen, leren leren, oefeningen herhalen etc.



Vanaf groep 5 gaan de leerlingen als groep regelmatig op de fiets
naar excursies. Het is belangrijk dat uw kind dan een goede, veilige
fiets tot zijn/haar beschikking heeft.



Gym: T-shirt, sportbroek, gymschoenen (binnengebruik);
lange haren moeten vast.



Drama en dans: gymschoenen (binnengebruik).



Zwemmen (groep 5): zwemkleding (zwembroek tot boven de knie),
handdoek; lange haren moeten vast.



Deodorant mee naar school is toegestaan, maar alleen in
roller/stick. Geen spuitbus!

Benodigdheden:


De school zorgt voor de benodigde materialen zoals: pennen, gum,
schriften, kleurpotloden etc. Vanaf groep 5 verzorgen de leerlingen
zelf een multomap, etui, agenda en een tas.
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Algemene schoolzaken:


Op tijd op school!
Als het noodzakelijk is dat een leerling een jonger broertje of zusje
naar een kleutergroep moet brengen, dient hij of zij zelf wel op tijd
in de eigen groep aanwezig te zijn.



De leerlingen spreken de leerkrachten aan met "u" en
“juf”/”juffrouw” of “meester”.



Leerlingen in de groepen 1, 2 en 3 mogen met ouders naar binnen
komen (afscheid in de gang).

 Vanaf groep 4: leerlingen gaan zelfstandig de school in. Ouders
nemen buiten afscheid van hun kind(eren).
Huiswerk:


Vanaf groep 5 wordt huiswerk gegeven. Is het huiswerk drie keer
niet in orde? Dan wordt er contact met u opgenomen. Het kind moet
het huiswerk ná schooltijd alsnog maken.

Veiligheid:


Voor de veiligheid van iedereen: er wordt NIET gefietst op het
schoolplein.



Voetballen voor schooltijd (of net na schooltijd) is niet toegestaan.

Spullen niet in orde?


Voor de lessen van bewegingsonderwijs (gym, dans, zwemmen,
drama) geldt: spullen niet in orde? Dan kan uw zoon/dochter helaas
niet meedoen met deze groepsactiviteit en zal hij/zij gaan werken in
een andere groep.

Communicatie is belangrijk!


Wij werken met het communicatiemiddel SchouderCom.



Nieuwe e-mailadressen en telefoonnummers doorgeven aan de
administratie: administratie@kindcentrumdeark.nl

Oudergesprekken en informatie- en groepsavonden:


Voor een goede betrokkenheid en samenwerking is het van groot
belang dat u op oudergesprekken, informatie- en groepsavonden
komt.



U dient zich op tijd af te melden wanneer u verhinderd bent.
Wij verzoeken u snel een andere afspraak te maken.



In verband met de strakke planning is het van belang dat u op tijd
bent. De gesprekken duren gemiddeld 10 minuten.

Tot slot: wat kunt u van ons, als team, verwachten?


Wij proberen om met betrokkenheid, enthousiasme en professionaliteit uw kind een veilige omgeving te bieden waarin het
zichzelf kan zijn en van waaruit het zich optimaal kan ontwikkelen.
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Schoolfruit
We zijn erg blij dat we ook dit schooljaar weer zijn ingeloot om mee te doen
aan het Schoolfruitprogramma. We vinden het belangrijk om de kinderen te
leren gezonde keuzes te maken. Vanaf midden november krijgen de
kinderen weer enkele dagen per week fruit op school. Wanneer duidelijk is
wanneer dit start en welke dagen dit gaan worden, krijgt u hier meer
informatie over.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gevonden voorwerpen
Er liggen heel veel gevonden voorwerpen op de locatie aan de Lissabonweg,
voornamelijk jassen. Deze en andere attributen worden verzameld in de
blauwe bak in de kopieerruimte. Iets kwijt of verloren? Kijk hier dan eens!

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Activiteitencommissie (AC)
Door het vertrek van enkele AC-ouders en de vele activiteiten op onze school
komt de AC soms handen te kort. Het zou fijn zijn als er een paar ouders zich
bij deze groep willen aansluiten.
Als lid van deze Activiteitencommissie help je bij de verschillende activiteiten
die op school plaatsvinden: koffiezetten en schenken op ouderavonden,
praktische hulp rond 5 december en bijvoorbeeld het neerzetten van de
kerstbomen in de centrale ruimtes. Als u zich wilt opgeven kunt u dat doen
door via SchouderCom een bericht te sturen naar Anouk Tjokrojoso-Van der
Vlies. Namens de ouders van de AC alvast hartelijk bedankt!
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Kinderboekenweek 2019: Reis mee!
Vanaf maandag 30 september besteden we op school aandacht aan het
thema van de Kinderboekenweek 2019: “Reis mee!”. We werken tot en met
16 oktober in de groepen over vervoersmiddelen en reizen. Ook wordt er
(nog meer) aandacht besteed aan boeken en lezen. Tijdens deze weken zijn
er verschillende activiteiten in de school, zoals een voorstelling voor de hele
dagopvang, peuterspeelzaal en de groepen 1 en 2, een voorleeswedstrijd en
een bezoek aan de bibliotheek door de groepen 6.
Op woensdag 16 oktober willen we deze weken samen met u afsluiten
tijdens de kijkavond. Op deze avond kunt u samen met uw zoon of dochter
alle groepen van de school bekijken en zien wat iedereen deze weken heeft
gedaan en geleerd. U krijgt hiervoor nog via SchouderCom een aparte
uitnodiging.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Naar het verzorgingshuis
Vanaf dit schooljaar gaan alle groepen van onze school een keer per jaar op
bezoek bij verzorgingshuis Drieën-Huysen. De groepen 1 tot en met 4 gaan in
een grotere zaal zingen voor enkele bewoners. De groepen 5 tot en met 8
gaan begeleid in kleine groepjes naar verschillende afdelingen. Ze gaan dan
in de ‘gezamenlijke huiskamer’ met een paar bewoners activiteiten doen.
Dat kunnen spelletjes zijn of iets creatiefs. We vinden het belangrijk dat de
kinderen in contact komen met oudere mensen en leren hoe ze daar mee
om moeten gaan. De mensen die in Drieën-Huysen verblijven worden er heel
blij van en leven op na een bezoek van de kinderen.
Groep 5b is op maandag 23 september is al als eerste op bezoek geweest.
Zij hebben het erg naar hun zin gehad. Via de groepsleerkracht hoort u
wanneer uw zoon of dochter een bezoek gaat brengen en of uw hulp daarbij
gewenst is.
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Uit de KUNST: Vlaardingse Schatten
Cultuurschatten
Dit jaar gaan we zoals elk schooljaar weer met de groepen 3 tot en met 8
verschillende culturele instellingen bezoeken. De groepen 4 en 5 zijn als
eerste aan de beurt. De groepen 3/4 en 4a gaan op 7 oktober naar een
voorstelling in de Stadsgehoorzaal en de groepen 5 en de Meerjarengroep
gaan begin november naar Museum Vlaardingen. Zij gaan hier met de bus
naartoe. Via de groepsleerkracht hoort u of er hulp nodig is en of de
schooltijden indien nodig worden aangepast.
Kunstschatten
Dit jaar krijgen de kinderen weer kunstlessen van vakdocenten op school.
De groepen 1 en 2 krijgen eind van het schooljaar dansles, de groepen 3 tot
en met 6 krijgen vanaf januari dramales en de groepen 7 en 8 hebben de
afgelopen weken allemaal een fotografiedag op school gehad.
Tijdens deze dag stond het thema ‘Recycle Art’ op het programma.
De leerlingen zijn aan de slag gegaan met afval en het ‘mooi’ of juist ‘lelijk’
fotograferen hiervan. Van de foto’s worden kunstwerken gemaakt en deze
worden tentoongesteld in KADE40 in Vlaardingen. De desbetreffende
groepen krijgen voor deze tentoonstelling nog een uitnodiging.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fotografie groep 7
“Op maandag 16 september hadden we fotografiedag dit hebben we
allemaal gedaan: eerst moest je een lelijke foto maken van afval dat kan
door er wat zand in te doen of het in de bosjes te gooien. Daarna gingen
we een mooie foto maken van ons afval. Dit kon je doen door het afval te
versieren met papier of verf of glitters. Toen moest je even groot worden
als je afval. Dat moest je zelf uitvinden. Toen moesten we een grappige foto
maken van je afval dat kan om erin te gaan staan of erop zitten. Hoe dat
moest moesten we uitzoeken. Wij vonden het heel erg leerzaam en leuk.”
Iris en Valerie

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kunstblokken
Tijdens de Kinderboekenweken op school starten ook weer de eerste
Kunstblokken. De groepen 3 tot en met 5 gaan op dinsdagochtend drie
weken lang aan verschillende creatieve opdrachten werken. De groepen 6
tot en met 8 doen dit op woensdagochtend.
De kinderen hebben zelf een keuze gemaakt en werken in deze lessenserie
aan dezelfde opdracht. Na deze drie weken laten de kinderen aan elkaar zien
wat ze hebben gedaan.
Deze opdrachten komen deze keer aan bod: solderen, vioolles, fotografie,
werken met hout, toneel, zang, papier maché, werken met textiel en nog
veel meer.
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Sporttoernooien
We willen dit jaar onze school weer van onze sportieve kant laten zien.
Daarom doen we mee met de sporttoernooien die worden georganiseerd
door V.I.B. (Vlaardingen in Beweging). Voor de groepen 1 tot en met 4 is er al
een mail via SchouderCom gestuurd over proeflessen die gevolgd kunnen
worden bij verschillende verenigingen op woensdagmiddagen. De groepen 5
tot en met 8 gaan meedoen aan verschillende toernooien: voetbal, handbal,
bowlen en waterpolo. U hoort via de groepsleerkracht wanneer een
toernooi op de planning staat. De meeste toernooien zijn vanaf februari.
Het eerste toernooi was al erg vroeg in het schooljaar. Groep 8 deed mee
aan het honkbaltoernooi. Zij hebben met veel plezier meegedaan en zijn
geëindigd als derde! (Zie pagina 8.)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Honkbaltoernooi
Ook dit jaar staan er weer een hoop leuke sporttoernooien op het
programma. Het eerste schooltoernooi voor groep 8 was honkbal.
Vorige week woensdag speelden wij vier wedstrijden op de sportvelden
van S.C. Vlaardingen. Een supergoed georganiseerd toernooi, waar
plezier, gezelligheid en lekker bewegen voorop stonden.
Groep 8 heeft gestreden en ging uiteindelijk met de derde plaats, een mooie
beker, een vaantje en een grote glimlach naar huis. Wat was het leuk!
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Nieuws uit de groepen
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bericht van…. groep 1c!
Op de Baarnhoeve hebben de bijtjes van groep 1C hun schoolritme
gevonden. Het lekkere uitslapen is er helaas niet meer bij. De kinderen
moeten weer fris en fruitig elke ochtend in de klas aanwezig zijn. De eerste
dagen waren wat onwennig voor ons allemaal. Enkele kinderen kenden
elkaar al van het vorige schooljaar en kunnen de meester goed helpen met
het uitleggen van de regels. De meester vindt vooral het hebben van een
veilige en goede sfeer in de groep belangrijk. Iedereen moet zich welkom
voelen. Daar hebben we dan ook goed aan gewerkt. De sfeer in de groep is
rustig.
De eerste weken hebben wij bij beeldende vorming bijtjes gemaakt, waarin
diverse technieken zijn verwerkt. Zo hebben we geverfd, gescheurd, geknipt,
geplakt en zelfs propjes gemaakt. Ook zijn we bezig met een verjaardagskalender. Alle vormen hangen nog in de klas. Kom gerust eens kijken in onze
“bijenkorf”.
Langzaam gaan we over naar ons volgende thema; Kinderboekenweek “Reis
mee!”. De peuter- en kleutergroepen hebben diverse lessen ontworpen om
dit thema levendig te maken. Het resultaat van de weken hard werken in de
groep zal tijdens de kijkavond aan u worden getoond.
De meester leest ook veel voor in de klas. Zowel boeken als verhalen uit
Trefwoord vinden de bijtjes heerlijk om te horen. Ze doen actief mee met
geluiden en emoties. Ons favoriete boek is nu wel “Wij gaan op berenjacht“
van Michael Frosen. Het begint als volgt; “Wij gaan op berenjacht, We gaan
een hele grote vangen. Wat een prachtige dag! Wij zijn niet bang………”
Het boek prikkelt de fantasie. In eerste instantie is het avontuur van de
kinderen herkenbaar en wordt de spanning langzaam opgebouwd.
Dan komen ze daadwerkelijk oog in oog te staan met de beer en moeten ze
maken dat ze wegkomen. Niet alleen de tekst maar ook de fraaie illustraties
prikkelen de fantasie en verbeelden het avontuur en landschappen op een
prachtige manier. De illustraties zijn zowel in zwart-wit als in kleur.
Naarmate het verhaal vordert worden de kleuren intenser en donkerder,
waardoor de spanning wordt opgebouwd. We hebben hem ook al in het
Engels gedaan. De schrijver beeldt het verhaal uit op een fantasierijke
manier. Probeer het thuis ook eens te doen, erg leuk om met uw kind(eren)
samen te doen (https://www.youtube.com/watch?v=0gyI6ykDwds).
Lezen is leuk en zeer leerzaam. Daarom gaan wij ook regelmatig naar de
bibliotheek op de Lissabonweg. Mocht u ons eens netjes in de rij zien lopen,
dan mag u gerust zwaaien of groeten hoor. Dat vinden wij erg leuk.
Groeten van alle bijtjes van groep 1C
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Groep 3a
In groep 3 wordt hard geleerd voor de letters, rekenen en schrijven.
Ze missen natuurlijk wel het spelen, maar gelukkig spelen we zo nu en dan
een spel. Woordjes maken, cijfers schrijven op het wisbordje, we oefenen
het allemaal. Groep 3 is reuze interessant!
We lezen nu al ‘de kat van jan’ en ‘de mus op de tak’.

Groep 3a en de juffen!
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