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AGENDA
21 november

Sint&dans (scala)

27 november

Bezoek aan stad van sinterklaas

28 november

Spreekavond

30 november

Spreekavond (evt. bij veel inschrijvingen)

We werken nog even verder over de herfst. Maandag gaan we onze lampion knutselen. De
week daarna ronden we het thema af. Vanaf 20 november gaan we werken over het thema
sinterklaas.

BIJBELVERHALEN
De verhalen van deze week gaan over Jozef. Het gaat het over het leven van Jakob met zijn
zonen. Vader Jakob trekt Jozef voor, omdat hij de zoon van Rachel is en Jozef vertelt alles wat
hij over zijn broers hoort op zijn beurt door aan zijn vader. De broers kunnen Jozef niet uitstaan
en zijn dromen versterken dit alleen maar. Dan krijgt de woede van de broers de overhand. Zij
gooien Jozef in een droogstaande put. Door het ingrijpen van Ruben wordt Jozef niet gedood,
maar hij kan niet voorkomen dat Jozef wordt verkocht. Jozef komt in het land Egypte. Hij wordt
als slaaf verkocht aan Potifar. Het gaat goed met Jozef. Alles wat hij doet, wordt door God
gezegend. Potifar vertrouwt Jozef. Maar Potifars vrouw heeft een oogje op Jozef. Doordat hij
niet aan haar wil toegeven, belandt Jozef in de gevangenis.

TOETSEN
In oktober/november worden de kinderen van groep 2 getoetst. Dit zijn de analyse, synthese
en letterkennis toets. De toetsen worden meestal individueel afgenomen. Deze toetsen zijn
een 0-meting, zodat we weten waar de kinderen staan. Bij de kinderen noem ik het een
spelletje i.p.v. een toets. Mochten jullie vragen hebben dan hoor ik het graag en mochten er
bijzonderheden zijn dan zal ik dit met jullie bespreken.

NIEUWE LETTER
We leren weer een nieuwe letter, de t. De kinderen mogen weer dingen meenemen voor de
letterkast.
Dit was het weer voor deze keer.
Hartelijke groet,
Annet de Haan en Janouk Kruitbosch

