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Agenda 
4 december Sinterklaasfeest; 
 Continurooster: alle leerlingen zijn  
 om 14.00 uur vrij! 
7 december Studiedag; alle leerlingen zijn vrij  
17 december Continurooster: alle leerlingen zijn  
 om 14.00 uur vrij! 
 Kerstdiner 
21 december t/m Kerstvakantie 
1 januari 2016  

 
Pietengym 
Volgende week staan de gymlessen weer in het teken van Pietengym. Ook dit 

jaar kunnen alle kinderen weer een mooi pietendiploma verdienen. Daarnaast 

gaan de kinderen van juf Bianca meedoen in de gymzaal. Dit is op dinsdag 1 

december. De kinderen van groep 8 helpen hierbij. Op woensdag 2 december 

mogen de kinderen van juf Els gymmen in de grote gymzaal. Hierbij helpen de 

kinderen van groep 7B. 

 
Sinterklaasviering vrijdag 4 december 
Sinterklaas wil ook dit jaar weer zijn verjaardag op de Architect vieren.  

Zijn aankomst zal plaatsvinden op vrijdag 4 december op het 

hoofdgebouw, de Architect, C. van Eesterenplein 1. Om half 9 worden 

alle kinderen van de groepen 1 t/m 8 daar verwacht. De kinderen gaan per 

groep bij hun juf/meester achter het hek staan. De ouders wordt vriendelijk doch 

dringend verzocht aan de overkant van de straat/de school te gaan staan zodat alle kinderen 

Sinterklaas en de Pieten kunnen zien aankomen. Zodra de Sint en de kinderen het 

schoolgebouw in gaan, gaat het feest voor de leerlingen beginnen. 

Het is niet de bedoeling dat de ouders met de kinderen mee naar 

binnengaan! 

 

Sinterklaas voelt zich erg betrokken bij de kinderen en de leerkrachten. 

Daarom brengt hij de groepen 1 t/m 6 op het hoofdgebouw een bezoekje 

in de klas. Alle kinderen hebben deze dag een continurooster. Dit wil 

zeggen dat de kinderen tot 14.00 uur op school blijven én op school 

lunchen (zelf een broodje en drinken meenemen van thuis). Het 

tussendoortje (wat snoepgoed en limonade) krijgen de kinderen wel van 

school. 

 

Mocht uw kind bepaalde koekjes/strooigoed of drinken niet mogen 

hebben in verband met bijvoorbeeld een allergie of diabetes, geef dit dan 

door aan de leerkracht of aan Michelle Assink van de Ouderraad. 

Misschien een idee om uw kind dan zelf iets mee van huis te geven wat 

het wel mag snoepen/drinken? 

We maken er voor de kinderen, met zijn allen, weer een leuke dag van! 
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Groep 3 
In groep 3 zijn we druk bezig met het leren lezen. 

We moeten natuurlijk eerst alle letters/klanken leren. Dit doen we met behulp van de 

klassikale letterplaten. De introductie van een nieuwe letter gaat door middel van een 

gedichtje uit “Kijk mijn letter”.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ter ondersteuning gebruiken we bij iedere klank een gebaar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na het leren van de nieuwe letter bedenken we woorden waarin deze letter voorkomt.  

De woorden worden op het bord geschreven en de kinderen schrijven deze woorden mee op 

hun letterstencil.  

Na het schrijven van de woorden gaan we voor-koor lezen. Belangrijk is dat de kinderen 

bijwijzen bij de tekst die gelezen wordt.  Dezelfde tekst van voor-koor lezen wordt ook 

gebruikt voor het duolezen. We doen 2 dagen over een nieuwe letter.  

Na deze 2 dagen mogen de kinderen hun letterstencil mee naar huis nemen, zodat er thuis 

ook nog flink geoefend kan worden. 

 

 

Traktatietip:  
huisje van ontbijtkoek: 

 

 ontbijtkoek 

 witte chocopasta en discodip op het dak  

 hartje er op gelijmd met glazuur  

 een vlaggetje er in 

 klaar! 
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De totale hoeveelheid water in het lichaam van een volwassen mens  

en dus ook Sinterklaas, is gemiddeld 37 liter. 

 

 

 

 


