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Nieuws uit groep 3 
In groep 3 hebben wij al heel veel geleerd. 
 

We werken met de leesmethode: Lijn 3.  
 
De klanken worden via een thema aangeboden. Er zijn 
12 thema’s.  
In thema 1 hebben we de klanken:  
r – d – i - k – aa – n – e – s geleerd. 
In thema 2 de klanken: 
b – oo – m – ee – t – a – ie. 
We zijn nu met thema 8 bezig en hebben bijna alle 
klanken al gehad. 

 
We oefenen het lezen met het digibord, prentenboek, leesboek, rijtjesboek, werkboek, spelletjes, 
chromebook en nog veel meer. Na ieder thema maken we een toets. 
Het is ook belangrijk om iedere dag thuis te oefenen met lezen. 
 
Rekenen vinden wij erg leuk om te doen. We krijgen al hele moeilijke 
sommen. Erbij en eraf, rekenen met geld, splitsen, meten met de liniaal en 
nog veel meer. We gebruiken ook het wisbordje bij rekenen. 
Wij rekenen nu veel sommen uit met de getallenlijn tot 20. 
 
We kunnen ook al heel mooi schrijven en zijn net gestart met spelling. 
 
We hebben allemaal onze eigen Chromebook en oefenen hier mee voor rekenen, lezen en 
spelling. Het is wel wennen dat we zo weinig mogen spelen, maar soms hebben wij ’s middags nog 
tijd om zelf een werkje te kiezen. 
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Agenda 
18 april Tweede Paasdag  
22 april Koningsspelen 
25 april t/m 6 mei Meivakantie 
2 mei Suikerfeest 
 
 
 

 



  

   

NIEUWSBRIEF 

NIEUWSBRIEF 
Nummer 9,   maart 2022 

Nieuws uit groep 6 
 

Groep 6 heeft professoren op school gehad. Er kwamen allerlei proefjes 
voorbij die te maken hebben met techniek. Tijdens de show hebben wij 
van alles gezien wat met droog ijs te maken had en in de klas hebben wij 
zelf proefjes mogen doen. We 
hebben het gehad over chemische 
reacties. Wat is dat nou precies? 
Een chemische reactie wordt een 

chemische reactie genoemd als de kleur van een stof 
verandert, als de stof zelf verandert in iets anders of als het 
gaat borrelen. We hebben zelf geoefend met het maken en 
uitvoeren van chemische reacties onder toezicht van een 
professor! Dit was echt ontzettend gaaf!  
 
 
Ook hebben wij tijdens ons uitje in de bibliotheek gewerkt met 
techniek, wel andere techniek dan in de klas maar dit was ook 
heel erg leuk. We hebben gewerkt met het in elkaar zetten en 

het programmeren van een 
autootje. Dit ging ons goed af! Af en 
toe best lastig maar op het eind 
reden er toch veel auto’s. Wij 
vonden het heel erg jammer dat 
deze leuke lessen zo gauw voorbij 
gingen en hopen dat we nog meer 
van deze leuke dingen gaan doen op 
school. De kinderen waren heel erg 
betrokken en hebben genoten.  
 

 
 
 
Natuurlijk zijn wij in de klas ook hard aan het werk! We zijn net begonnen met het nieuwe 
hoofdstuk van rekenen en hebben voor het eerst breuken gehad. Dit vinden de kinderen ook heel 
erg leuk en (tot nu toe) erg makkelijk. Ze doen actief mee met de lessen en kunnen het werk snel 
en vaak ook goed afronden. Fijn om ze zo met rekenen bezig te zien. 
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Samen lezen 

 
Voor de voorjaarsvakantie hebben we het leesniveau 
van de leerlingen getoetst. Op basis van de resultaten 
hebben we duo’s gemaakt van leerlingen die samen 
lezen. Dit maakt het lezen nog leuker en het helpt de 
kinderen om nog beter te leren lezen. Op woensdag, 
donderdag en vrijdag zitten de leerlingen op 
verschillende plekken in school. Het is mooi om te 
zien hoe betrokken iedereen is. Het is ook een fijne 
start van de schooldag. 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Peutergym 
Vanaf 30 maart a.s. wordt er elke woensdagochtend (van 8.30 uur tot 9.30 uur) 
in de speelzaal op school peutergym gegeven. Dit is voor kinderen van 2-4 jaar 
en wordt georganiseerd door Talent In Opleiding. 
In de Flyer bij deze nieuwsbrief vindt u meer informatie. Opgeven kan via: 
r.wijnands@talentinopleiding.nl. 
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Inschrijven broertje/zusje 
Gaat uw kind naar De Architect en heeft het een jonger broertje of zusje? Schrijf dan uw jongere 
kind op tijd in. Zo weten we vooraf met hoeveel leerlingen we rekening kunnen houden voor de 
komende tijd.  
 

Ouderbijdrage 
Heeft u nog geen ouderbijdrage betaald? Dit mag nog steeds! 
Met uw bijdrage zorgen de hulpouders van de OR ook in het voorjaar en in de zomermaanden 
voor leuke activiteiten zoals de Koningsspelen. 
 
De ouderbijdrage is dit schooljaar: 

 € 20,00 per leerling voor de groepen 1 t/m 4 

 € 15,00 per leerling voor de groepen 5 t/m 8 
 
De betaling van de vrijwillige ouderbijdrage mag ook contant bij Adriënne Speek, administratie. Zij 
werkt op alle dagen, behalve op woensdag. 
 

Oude kinderbroeken 
Af en toe gebeurt er bij de onderbouw een ongelukje. Helaas raakt onze 
voorraad broeken wat op. Mocht u nog een oude kinderbroek over 
hebben in de maat 94 t/m 110 dan zijn we daar erg mee geholpen en 
heel blij mee. U mag de broek(en) afgeven aan Juf Zahraa, Juf Bianca, juf 
Jeamy of Juf Elizabeth. 
 
Mocht u kind in een andere broek thuiskomen vanwege een ongelukje, 
dan ontvangen we de broek graag schoon weer terug. Zo kunnen we 
een ander kind weer helpen aan een schone broek. 
 

Inzameling Oekraïne 
Zoals u weet is er een 
organisatie opgestart die 
spullen inzamelt voor 
Oekraïne. Er zijn veel spullen 
ingezameld en daar zijn we 
heel blij om. Ik kan u ervan 
verzekeren dat de 
ingezamelde spullen geheel 
naar Oekraïne worden 
gebracht. De spullen worden 
vanuit basisschool Het Palet 
naar de grens gebracht. 
Piotr, groep 8  
 


