
Groep 3 nieuws,
Nu we alle letters kennen zijn we veel aan het lezen! 
De kinderen van groep 3 lezen zelfs al voor aan de kleuters! 
We oefenen het lezen en schrijven van langere woorden zoals: laars en kroon. 
In kern 7 leren we de ng, sch en de hoofdletters lezen.
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Jarig
 
26 jan Chayenne Roodakker groep 5  
26 jan Adela Tahib groep 3 

 Gefeliciteerd !

Voorleesontbijt,
Woensdag 24 januari mag je de wekker wat later zetten. 
Je hoeft namelijk niet te ontbijten en je mag zo uit je bed, 
in je pyjama naar school komen!
Het is namelijk weer de dag van het voorleesontbijt!
Neem een ontbijtje voor jezelf mee naar school. 
Wij zorgen nog voor wat lekkers en wat te drinken. 
En let op, het is die dag PYJAMADAG! 
Dus trek je mooiste, lelijkste of gekste pyjama aan, 
je badjas, je pantoffels of je slaapmuts 
en neem je lievelingsknuffel mee. 
Dan worden we op school heerlijk wakker met een lekker ontbijtje en een mooi verhaal!

Hallo allemaal,
Zoals je weet, kan je maar op een manier goed leren 
lezen en dat is door het veel te doen. 
Woensdag voorleesontbijt en achterop deze weekbrief 
een leesbingo. Veel plezier met lezen, lezen, lezen, lezen
Groetjes Juf Els

Studiedag,
Je hebt het vast al gezien op de kalender; dinsdag 23 januari hebben we een studiedag.
Dan zijn jullie lekker vrij en gaan wij leren. Veel plezier.



Leesbingo

Met twee  
verschillende  
sokken aan

In mijn kamer
Met mijn  

muts of pet 
op

In de auto In het zonnetje

In de woonkamer Na een knuffel Voor ik ga 
slapen

Na het  
avondeten In een hoek

In mijn  
pyjama

Op een  
kussen

Op  
maandag

ondersteboven  
op een stoel

 
Voor  

het ontbijt
 

Met een  
(zonne-)bril op 

Op de trap of een 
trapje In de keuken Zittend op de 

vloer

Met een 
vriend(in)

onder mijn  
dekbed/ deken Onder de tafel In de badkamer In mijn bed

Ik las steeds 15 minuten, en zette een kruis onder elke opdracht en nu heb ik BINGO!!!


