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Deze eerste weken van het schooljaar zijn voorbij gevlogen.  

De kinderen hebben al een aantal letters leren lezen. Ze lezen (en schrijven) inmiddels woordjes met 
de letters die ze kennen. Bij de nieuwe letter leren we meteen hoe we die in blokschrijfletters 
moeten schrijven. De komende tijd zullen we steeds nieuwe letters aanbieden, zodat ze steeds meer 
woorden kunnen lezen en schrijven. We besteden ook veel aandacht aan de spelling, zodat de 
kinderen de woorden op de juiste manier leren schrijven. 

De eerste rekenoefeningen bestaan vooral uit telopdrachten, meer/minder/ evenveel en het gebruik 
van de getallenlijn. We gaan langzaam over naar het echte optellen en aftrekken en zijn inmiddels 
begonnen met splitsen. 

Naast de methodelessen van lezen, schrijven, rekenen, verkeer, Engels  ed. hebben we ook lessen 
“Zing és” gekregen. De juf van de muziekschool leert dansjes en liedjes aan. Zij kan heel mooi zingen 
en speelt soms ook op haar gitaar. In november zullen we met de klas optreden in de muziekschool 
van Amstelveen, daar hebben we reuze zin in. Tijdens het ‘Open podium’ hebben we al even 
geoefend met optreden en is tevens de ‘Gouden griffel’ uitgereikt ter ere van de Kinderboekenweek. 

                         

 

Inmiddels hebben we onze tweede ‘speelhoek’ gecreëerd. Spelen in de dierentuin zorgde natuurlijk 
voor heel veel plezier, bij de dokter wordt vast ook een groot succes!  

 



In het kader van Natuur- en Milieu educatie zijn wij naar het Amsterdamse bos geweest. De kinderen 
hebben vele opdrachtjes uitgevoerd als; vogels spotten, kruidendrankje maken, kleine diertjes 
zoeken, voedsel voor de dieren zoeken en een schilderij maken, etc. Gelukkig werkte het weer mee 
en hebben we genoten van dit herfstuitstapje. 

       

 

De groep is al aan elkaar gewend en er zijn vele nieuwe vriendschappen gesloten. Inmiddels zitten de 
kinderen alweer in nieuwe groepjes, en de reacties waren positief! 

Dus naast heel veel werken en leren, maken we ook heel veel plezier met elkaar!! 

 


