Beste ouder(s)/verzorger(s) van groep 4,
Even een nieuwsupdate vanuit groep 4.
We hebben een goede start gehad na de zomervakantie en vinden de
nieuwe werkwijze in groep 4 heel goed werken. De eerste dagen van
de week te werken met twee groepen is erg fijn, er heerst meer rust
in de groep zodat we voor alle leerlingen de nodige aandacht kunnen
hebben.
Het was jammer dat juf Renny in het begin al een aantal weken van
het schooljaar afwezig was en de laatste weken nog niet op de
donderdagen heeft gewerkt. Fijn dat juf Anna het op die
donderdagen over kon nemen, dat doet ze in ieder geval nog tot en
met de eerste donderdag na de herfstvakantie. Door deze
omstandigheden was de informatiebrief van groep 4 wat verlaat en is
de kijkweek uitgesteld. In de week van 28 oktober tot 1 november zal
de kijkweek zijn, na de herfstvakantie ontvangt u een uitnodiging om
u in te schrijven.
We zijn blij met de extra handen van juf Erin in de groep. Hierdoor
kunnen we de groep een aantal lesmomenten splitsen en kan juf Erin
met kleine groepjes werken in het naast gelegen lokaal. Dit geeft rust
in de groep en werkt fijn.
Omdat we hard werken aan de taakgerichtheid van de kinderen
hadden we tafels in een bus opstelling gezet. Dit bevalt wel voor een
kleine groep in een minder vol lokaal, maar niet in de grote groep.
Dus zitten we in het lokaal van juf Renny weer in groepjes, er was te
weinig bewegingsvrijheid.
We werken aan groepsvorming in de kleine groepen maar ook binnen
de grote groep. Hiervoor zetten we Kwink, de methode voor de
sociaal/emotionele ontwikkeling in, maar we nemen ook wat meer
tijd voor keuze spel zodat de kinderen beter met elkaar leren spelen
en dat komt de groepsvorming ten goede.

We wilden deze informatie graag op deze manier met u delen. Mocht
u vragen of iets dergelijks hebben kunt u altijd contact met ons
opnemen!
Met vriendelijke groeten,
Anna van der Peijl
Renny Verhage

