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Agenda
30 september tot
9 oktober
12 tot 16 oktober

Kinderboekenweek
Herfstvakantie

Beslisboom Wanneer blijft uw kind thuis
Onlangs heeft u van ASG een beslisboom ontvangen, die u helpt te beslissen of uw kind wel of niet
naar school kan. Deze beslisboom wordt steeds geactualiseerd als dat nodig is. Om er zeker van te
zijn dat u de meest actuele versie gebruikt, bekijkt u de beslisboom op www.asg.nl/coronainformatie-voor-ouders.

Dit hebben we al geleerd in groep 3
Dit jaar zijn we gestart met een nieuwe leesmethode: Lijn 3.
De letters worden via een thema aangeboden. Er zijn 12
thema’s.
In thema 1 hebben we de letters r – d – i - k – aa – n – e – s
geleerd.
In thema 2 leren we de b – oo – m – ee – t – a – ie.
We oefenen het lezen met het digibord, prentenboek,
leesboek, werkboek, spelletjes en nog veel meer. Na ieder
thema moeten we een toets maken.
Het is ook belangrijk om iedere dag thuis te oefenen met lezen.
Rekenen vinden wij erg leuk om te doen. We krijgen al heel
moeilijke sommen. Erbij en eraf, rekenen met geld, splitsen
en nog veel meer. We maken ook sommen op het wisbordje
en spelen Kwismeester met een maatje.
We hebben allemaal onze eigen Chromebook en oefenen hier
mee voor rekenen en spelling.
Het is wel wennen dat we zo weinig mogen spelen, maar
soms hebben wij ‘s middags nog keuzewerk. Dan mogen wij
nog spelen met de lego, knutselen, tekenen en andere leuke
dingen doen.
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Stagiair op school
Dit schooljaar is er op de maandagen en dinsdagen een stagiaire op school. Zijn naam is Cihan
Yilmaz. Meester Cihan werkte vroeger als meester in Turkije en oriënteert zich nu op een functie in
het Nederlandse onderwijs.

Fruitvriendjes
De komende maanden ontvangen we via verschillende programma’s weer
drie porties groente en fruit per leerling per week. De kinderen krijgen op
woensdag, donderdag en vrijdag een gezond tienuurtje. Sinds vorige week
krijgen we fruit via ‘Fruitvriendjes’. Vanaf de eerste week van
november krijgen we fruit en groente via het EUschoolfruitprogramma.
In verband met de coronabeperkingen krijgen we groente en fruit
dat we weinig tot niet in porties hoeven te verwerken. Zolang het kan, maken de fruitmoeders het
fruit klaar voor de kinderen. (wassen en tellen)

Programma Overhoop
Met deze nieuwsbrief gaat mee een flyer van Humanitas over het programma Overhoop. Ook het
aanmeldformulier gaat mee in de bijlage. Overhoop is een programma voor kinderen van 8 tot 12
jaar die thuis te maken hebben met een ziek gezinslid.

Overblijf
Deze week krijgt u de eerste factuur via MijnTSO. U kunt de factuur eenvoudig via iDeal betalen.
We hebben de afgelopen weken gemerkt dat het wel eens onduidelijk is of een kind gaat
overblijven of niet. Soms begrepen we van de kinderen dat zij zouden overblijven en hadden zij
ook twee trommeltjes met eten bij zich, maar waren zij niet aangemeld. Ook de keren die
kinderen aanwezig waren, maar niet aangemeld, zijn in de factuur verwerkt.
Wilt u erop toezien dat u vóór 9 uur uw kind aanmeldt? Dan kunnen we zorgen voor voldoende
medewerkers. Ook voorkomt het extra administratie.

