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Inhoudelijk 

 

Rekenen 

Wij zijn inmiddels begonnen met het aanbieden van de beginselen van keersommen. Hierbij leren de kinderen vooral 

door middel van herhaald optellen. Hiervoor is het voor de kinderen handig wanneer ze kunnen tellen in sprongen van 

2, 3, 4, 5 en 10. Dit is namelijk de basis voor de keersommen. 

Volgende week zal de toets van dit blok plaatsvinden. Na de herhaling en verdieping zullen we starten met blok 5. De 

doelen die hierbij horen zijn de volgende; 

- Uitbreiding van de keersommen. Relatie tussen de keersommen, de lange optelsom (herhaald optellen), de 

tekeningen (… groepjes van …) en de sprongen op de getallenlijn. 

- De constructie van de tafel van 5 wordt aangeboden met de tafel strategieën halveren, één keer meer en één 

keer minder. 

- Het optellen en aftrekken met tienvouden in sprongen van 10 op de lege getallenlijn. 

- Het maken van een plattegrond bij een blokkenbouwsel en het meten in meters en centimeters wordt 

aangeboden. 

 

Taal 

Het taalblok klein is volop in gang. De kinderen hebben verschillende benamingen voor groot en klein geleerd en wat 

het verschil tussen deze woorden is. Daarnaast zijn we bezig geweest met het maken van een beschrijving. Wat zorgt 

ervoor dat een beschrijving duidelijk is? In week 3 van dit blok zullen we hier verder op in gaan. We zullen dan met de 

klas ‘Het grote boek van kleine dingen’ maken, waarin kinderen dit doel nog een keer kunnen toepassen. 

 

Spelling: 

Inmiddels hebben we alweer 8 categorieën aangeleerd in groep 4. Waarschijnlijk hoort u wel eens van het plank- of 

zingwoord. En de laatste weken misschien wel iets over het langermaakwoord of het eeuw-ieuw-woord met de 

bijbehorende gebaren. In de klas merken we dat de regels van de categorieën goed benoemd kunnen worden. Het 

toepassen van deze regels is niet altijd gemakkelijk. Door (bijna) dagelijkse dictees leren de kinderen te kijken naar een 

woord en na te denken over de categorie die hier bij hoort. 

We hebben nu zelfs de samenstelling geleerd. Dat is een woord dat uit 2 woorden bestaat en dus ook 2 categorieën 

kan hebben. 

 

Thema’s 

 

Honderden huizen. 

We zijn druk bezig met het ontdekken hoe een huis wordt gebouwd. Na de eerste les over de architect, hebben we 

het nu gehad over andere beroepen die nodig zijn om een huis te bouwen (loodgieter, elektricien, metselaar, 

dakdekker, timmerman). We hebben ontdekt dat je een huis dus niet zomaar is gebouwd. In de volgende lessen gaan 

we nog onderzoeken waar bakstenen van zijn gemaakt en hoe we hiermee kunnen bouwen. 

In de laatste les gaan we als een echte architect een maquette maken van een huis. Hiervoor hebben we een aantal 

schoendozen nodig. Mocht u deze nog hebben liggen, mag u deze mee naar school geven. We maken de maquette 

hoogstwaarschijnlijk pas na de sinterklaasperiode.  

 



 
Sinterklaas. 

5 december is het zover. De aankomst van Sinterklaas en zijn pieten op Veldhoven Midden. 

Op deze dag starten alle leerlingen in de groepen. De ouders (met jongere broertjes/zusjes) die de aankomst ook 
willen meemaken, vragen we om buiten te wachten. Vanwege veiligheidsaspecten en om ervoor te zorgen dat de 
kleinere kinderen alles goed kunnen zien, verzoeken wij ouders om achter de gespannen linten en het muurtje te 
staan (dus in de wadi’s). Het is op dat moment ook van belang dat er geen auto’s op de taxistandplaats staan. De Sint 
zal rond 8.40u op school arriveren en op een feestelijke wijze worden ontvangen. Daarna gaan alle groepen weer 
terug naar de klassen. Sinterklaas en zijn pieten zullen de jonge, niet-schoolgaande kinderen dan nog even begroeten 
met een handje vol strooigoed. 

Bij slecht weer, zal de geplande intocht op het schoolplein niet doorgaan. De intocht van Sinterklaas vindt dan in de 
school plaats, voor onze eigen leerlingen. Voor alle duidelijkheid; ouders, broertjes en zusjes kunnen hierbij dan niet 
aanwezig zijn. 

Mochten er relevante / medische zaken zijn, waarmee wij rekening kunnen houden m.b.t. de traktatie verzoeken we u 
dit door te geven aan de groepsleerkracht. 

Organisatorisch 

 

Agenda 

- 5 december is de sinterklaasviering op school. 

- Op 6 december start de inloop om 9.30 uur. Om 9.45 uur starten de lessen. 

 

Hiep Hiep Hoera 

 
De komende 2 weken zijn er de volgende verjaardag in de groepen 4: 
In groep 4a is Ardyan jarig. 

In groep 4b is Teun jarig 

 

 
Wij wensen jullie alvast een hele fijne verjaardag! 

 

 

 

 

Afsluiting 

 

 

De volgende nieuwsbrief volgt op vrijdag 29 november.  

 

Met vriendelijke groet, 

Marloes de Hond en Karen de Vaan. 


