Nieuws uit de groepen
Beste ouders/verzorgers,
Het is alweer enige tijd geleden dat we ‘Nieuws uit de groepen’ met jullie hebben gedeeld.
Uiteraard zien jullie geregeld teksten, foto's en soms ook filmpjes verschijnen op de OBO
app met allerlei dingen die zich afspelen in en rondom de klas.
Ook via deze weg willen wij vanuit de groepen vertellen hoe het gaat of waar we mee bezig
zijn (geweest). Zo heeft u als ouder/verzorger ook beelden bij de verhalen die uw kind thuis
verteld.
Deze week zijn de groepen 1/2A, 3A, 4 en 6/8 aan de beurt. Volgende week komen de
groepen 1/2B, 1/2C, 3B, 5 en 7 langs.

Veel leesplezier!

Groep 1/2A

Beste ouders,
In groep 1/2 begeleiden wij het rekenen in kleine groepjes. Op deze manier kunnen we
lesgeven op verschillende niveaus en leren kinderen omgaan met uitgesteld aandacht. Deze
week hebben we bijvoorbeeld geleerd hoe loco werkt en geoefend met het herkennen van
cijfers, vormen en schaduwen.
Daarnaast hebben we, voorbereidend op het volgend thema, een herfstwandeling gemaakt
en kastanjes verzameld in de buurt van school. We zijn onderweg ook walnoten en eikels
tegengekomen! De wandeling was een groot succes!

Groep 3A

Groep 4

Op woensdag 6 oktober is de Kinderboekenweek begonnen en groep 4 is hiermee al flink
aan de slag gegaan!
We hebben eigen leesmeters, een grote leesmeter voor de hele klas én we beginnen elke
dag tijdens de Kinderboekenweek met een beroependilemma: Wat zou je liever willen
worden en waarom?
Dit past goed bij het thema, ‘Worden wat je wil’. De kinderen gaan hierover met elkaar in
gesprek en leren om uit te leggen waarom ze het ene beroep leuker vinden dan het andere.

Groep 6/8

Vandaag was een feestelijke dag in de groepen 7 en 6/8. Niet alleen was het de laatste dag
voor het weekend, ook hadden de leerlingen van de Vreedzame Kinderraad, Chanel en
Meryam, een spelmiddag georganiseerd met juf Esma en juf Hind van Dock.
Alle leerlingen namen enthousiast deel aan de bingo en aansluitend aan de stoelendans. Er
waren veel mooie prijzen te winnen die de leerlingen zelf hadden verzameld en gedoneerd.
Het deel dat over is, gaat naar een goed doel!
Uiteindelijk gingen de winnaars, winnaressen en ook alle andere leerlingen heel goed
gehumeurd naar huis. We hebben enorm veel plezier gehad, met dank aan de enthousiaste
en professionele organisatie en begeleiding van Chanel en Meryam.

