
Letterfeest: 
Na een half jaar hard werken in groep 3 hebben we alle 
letters geleerd. Kern 1 tot en met 6 zijn afgerond en 
vanaf nu gaan we alleen maar meer leeskilometers 
maken en moeilijkere boekjes lezen. Omdat we trots 
waren op alle kinderen hebben de juffen van groep 3 
een letterfeest georganiseerd. Buiten hebben de 
groepen 3 een letter spel gespeeld, alle kinderen 
hadden een maatje als koppel. De ene 
noteerde de antwoorden, de ander ging 
op zoek naar de letters met een vraag 
eronder. Zo waren er vragen 
als….bedenk een dier met de letter p..., 
het is eten en begint met de letter s…. 
Daarna gingen we letter chips eten in 
de klas, met deze chips kon je ook 
woorden maken. En na afloop hebben 
we nog een letterbingo gedaan. Veel 

vrolijke en enthousiaste kinderen waren er 
tijdens deze bijzondere 
letterfeest afsluiting. 
 
 
 
 
 

 
 



 
Open Podium: 
Tijdens het open podium mogen kinderen uit groep 1 t/m 
5 hun dans / zang / toneel talenten laten zien. Uit groep 

3A hebben Evi en Fiene een mooi ballet 
optreden gedaan. Ze hadden zelfs hun 
balletpakje aan. En Liora, Emilie, Winston, 
Finn en Faye hebben hun hockey skills 
laten zien. In korte tijd hadden ze door 
goede samenwerking 
een leuk optreden 
geregeld.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
IPC Unit verhalen: 
Tijdens de IPC Unit verhalen behandelen we de 
volgende vakken: geschiedenis / mens en samenleving / 
aardrijkskunde / internationaal / kunstzinnige vorming 
en muziek. Veel samenwerken en op een andere manier 
aan informatie komen zijn belangrijke onderdelen van 
IPC. Ook hebben de kinderen voor het eerst met een 



groepje een presentatie voor de klas gedaan. Ze 
moesten hun reisposter bespreken en 
vertellen wat ze 
hebben geleerd over 
de mythe van dat 
gebied. Zo zijn we 
onder andere meer te 
weten gekomen over 
het monster van 
Lochness, de mythe 
uit de Himalaya, de 
verhalen rondom 

hunebedden. Ook een route lopen op 
een plattegrond en een ander met 
een looprichting begeleiden naar de eindbestemming 
hoorde daarbij. De richtingen Noord, Oost, Zuid, West 
waren daarbij belangrijk. 

 






