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Inhoud 

 

Rekenen 
Afgelopen week zijn we gestart met blok 7 van rekenen. In de 
eerste twee lessen hebben de kinderen aftrekken t/m 100 
met tientaloverschrijding geleerd. Dit is een pittig onderwerp. 
Wilt u tijdens het begeleiden van uw kind de stappen van het 
t-schema gebruiken om de som om te lossen? Dit om te 
voorkomen dat ze in een volgend stadium vastlopen. Het t-
schema kunt u ook terugvinden op de teamspagina. 
 
 
Aan het einde van komende week leren de kinderen sommen 
zoals 38+35. Het is hierbij ook belangrijk om de sommen aan te bieden, zoals in onderstaand t-schema vermeld staan.  
 

 
 
Het zou fijn zijn als u het werk van de kinderen wilt nakijken. Bij vragen of onduidelijkheden kunt u altijd contact 
opnemen met de leerkracht van uw kind. 

 

 
 



 
Taal  

Ook in de derde week van de lockdown gaan we verder met het thema: Nodig. De oefensoftware is nog steeds 

opengesteld. Uw kind kan via zuluconnect → staal extra oefenen met de woorden van zowel taal als spelling. 

 
Spelling 

Komende weken zullen de kinderen verder werken aan blok 5. Tijdens dit blok leren kinderen het schrijven van 
klankgroepwoorden, nieuwe ei-woorden en het gebruik van hoofdletters. Ook leren de kinderen het achtervoegsel en 
langermaakwoorden die eindigen op -b. 
De komende week leren de kinderen het achtervoegsel. De regel die hierbij hoort is:  
Achtervoegsel -ig. Ik hoor de /ug/, maar schrijf  ig. Achtervoegsel -lijk. Ik hoor  /luk/ maar schrijf lijk. 
Voor het thuiswerken adviseren wij om eerst het instructiefilmpje te kijken alvorens de kinderen het dictee maken. 
Tijdens het instructiemoment worden categorieën uitgelegd die in het dictee al aan bod komen.  
 

Burgerschap 

 
Online groepsmomenten 

Groep 4a: maandag & donderdag: 10.00-10.30 uur  
Groep 4b: maandag & donderdag 09.00-09.30 uur  
U komt in het juiste groepsgesprek door via de agenda naar het groepsgesprek te gaan en niet via de groepspagina.  
 
Vrije inbelmomenten 
Op dinsdag, woensdag en vrijdag staan er vrije inbelmomenten gepland. Uw kind kan inbellen wanneer hij/zij een 
vraag heeft of even een praatje wilt maken met de leerkracht en/of klasgenoten. Deze momenten zijn geheel 
vrijblijvend. De leerkracht heeft tijdens dit moment geen planning/activiteit, maar is beschikbaar voor uw kind. 
Groep 4a: 10.00 tot ongeveer 10.30 uur  
Groep 4b: 09.00 tot ongeveer 09.30 uur  
   
Contact met klasgenoten  
We hebben gezien dat de kinderen ook al prima in contact kunnen komen met elkaar. Dit verloopt meestal goed. De 
kinderen hebben het gezellig met elkaar. We willen u vragen om een oogje in het zeil te houden tijdens deze 
gesprekken.  
 
 

Organisatie 

 

Dagplanning 

In de bijlage, van dezelfde mail als waarin deze nieuwsbrief wordt verstuurd, is de dagplanning van 18 t/m 22 januari 

opgenomen. Deze planning is op dezelfde manier opgebouwd als de vorige planningen.  

  
Teams Agenda  
Er zijn een aantal online momenten vastgezet in de agenda van Teams. Dit zijn de groepsmomenten, de extra 
instructies en eventuele extra gesprekken. Wanneer je de Teams pagina bekijkt kun je aan de linkerzijde het icoontje 
van agenda aanklikken. Hierin staat welke dagen en tijden er een online moment is in gepland voor uw kind. De 
momenten kunnen dus per leerling verschillend zijn.  
 
Aankondiging rapporten en oudergesprekken.  
Het duurt nog even maar op woensdag 10 februari krijgen de leerlingen het eerste rapport mee naar huis. Bij het 
rapport zit ook de uitnodiging voor het oudergesprek.  
  



 
In de onderbouw worden de oudergesprekken met de ouder en de leerkracht gehouden. Zit uw kind in groep 5 mag 
uw kind ook aansluiten en meepraten over zijn of haar eigen ontwikkeling. Dit is niet verplicht. Vanaf groep 6 is het de 
bedoeling dat het kind-ouder- leerkracht gesprekken zijn.   
  
De oudergesprekken staan gepland op donderdag 25 februari en maandag 1 maart.   
Deze zullen digitaal plaatsvinden. Hiervoor wordt u door de leerkracht van uw kind, met een link uitgenodigd. Dit 
gebeurt middels een uitnodiging vanuit uw eigen mailadres.  
Wilt u ervoor zorgen dat u tijdig klaar zit en online bent? De camera van uw device graag aan zodat we elkaar ook aan 
kunnen kijken en de microfoon even gedempt. De leerkracht zal via Teams contact opnemen op het tijdstip van uw 
gesprek. We danken u hartelijk voor de medewerking.  
  

Belangrijke data 

 

Agenda 

- Groepsmomenten op maandagen en donderdagen:  

Groep 4a: 10.00-10.30 uur 

Groep 4b: 09.00-09.30 uur 

- 10 februari: eerste rapport 

- Donderdag 25 februari & maandag 1 maart: oudergesprekken rapport 1 

 

Hiep hiep hoera! 

 

 

De komende 2 weken zijn er de volgende verjaardagen in de groepen 4:  
 
In groep 4a zijn er geen verjaardagen. 
In groep 4b is Mick jarig. 
  

 Wij wensen de jarige alvast een hele fijne verjaardag!  

 
*verjaardagen kunnen, bij heropening van de scholen, in afstemming met de leerkracht 
gepland en gevierd worden.  
 

 

Afsluiting 

 

De volgende nieuwsbrief ontvangt u op vrijdag 22 januari 2021. 

Met vriendelijke groet, 

Leerkrachten groepen 4  

Karen de Vaan, Sanne Lauwers en Joyce Stapelbroek. 


