29 november: Gijs (groep 1/2)
Beste ouders/ verzorgers,
Uit alle groepen hoorde ik vandaag een heleboel Sinterklaasliedjes komen,
hoor de wind waait door de bomen.
Iedereen heeft zijn schoen gezet,
ik hoop dat Sint het redt.
Om alles te vullen,
zodat de kinderen de cadeautjes kunnen onthullen.

5 december:

Sinterklaas

7 december:

Lisa (groep 5/6)

10 december: Leon (groep 5/6)

Groeten,
Jeroen

25 november:
26 november:
29 november:
2 december:
3 december
6 december:
8 december:

atelier
maandviering groep 3/4
NSA (groep 3, 4, 5)
atelier
Sinterklaasviering
NSA (groep 6, 7, 8)
nieuwsbrief

Komende vrijdag is de maandagviering van groep 3/4, helaas
mag deze niet meer fysiek bijgewoond worden. De ouders
van groep 3/4 ontvangen een link om de maandviering via
Teams te kunnen bekijken.

De volledige agenda vindt u op onze website (www.wicherzitsema.nl) en in
de MijnSchool app.

Op 3 december komt Sinterklaas in ons kindcentrum. Het is
de bedoeling dat de kinderen deze ochtend om 8.15u in de
klas zitten. Voor deze ochtend zoeken we ook nog wc-rolletjes
en lege flesdoppen. Deze kunt afgeven bij de leerkracht van
uw zoon/ dochter.
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Het is u vast niet ontgaan dat de Coronamaatregelen weer aangescherpt
worden. Op dit moment hebben wij nog geen protocol van ons schoolbestuur
ontvangen. Op het moment dat er nieuws is, hoort u dit via de MijnSchool app.
Tot die tijd willen wij u vragen de school zovel mogelijk te mijden, onderling
afstand te houden en niet naar school te komen in het geval van klachten.

Maandviering:
Vrijdag 26 november doet groep 3/4
de maandviering. We zijn al druk aan het oefenen met liedjes, dansjes en toneelstukjes. De kinderen hebben er
zin in. We hopen natuurlijk dat er heel veel mensen gaan kijken via TEAMS.
Sinterklaas:
Vandaag mochten we
de schoen opzetten. Sommige kinderen hadden een kleurplaat gemaakt voor Sinterklaas en anderen hadden wat l
ekkers meegenomen voor het paard.
Vrijdag 3 december komt sinterklaas bij ons op school. Spannend!!!
Kerst:
Sinterklaas is nog niet eens geweest en toch zijn we ook al met kerst bezig. We gaan de Kerstboom op
het concordiaplein versieren met houten schijfjes waar we kerstversieringen op branden.

Met rekenen zijn we begonnen met blok 4. Groep 3 leert daarin de stapjes van
2,5 en 10 en we leren te rekenen met de vriendjes van de 10. Groep 4 leert de dubbelen en de helft.
Ook leren we rijgsommen uit te rekenen. Eerst tot 20 maar later ook tot 100.
Met spelling leert groep 4 wat klankgroepenwoorden zijn. (open en gesloten lettergrepen). En met
taal zijn we bezig met het thema klein.
Groep 3 heeft bijna alle letters geleerd. We moeten er nog 4. Die komen in kern 6 aan bod. Dat zijn de uu,
au, ui en de ei
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