
 

Week 10 

12 maart 2021 
 

 

 

Inhoud 

 
Rekenen 
We zijn gestart met blok 9. De tafeltjes worden steeds belangrijker. De leerlingen kunnen hier thuis mee oefenen op 
www.tafeldiploma.nl. Daarnaast is het belangrijk om de tellen in sprongen te oefenen (5-10-15 enz.).  
 
Spelling 
Met spelling gaan we steeds moeilijkere woorden leren schrijven. Zo hebben we de afgelopen periode geoefend met 

woorden met meerdere categorieën. Ook zijn het zelfstandig naamwoord en het lidwoord geïntroduceerd.  

Zelfstandig naamwoord: Het zelfstandig naamwoord is een woord voor een mens, dier of ding. Je kunt er een 

lidwoord voor zetten.  

Lidwoord: Het lidwoord hoort bij een zelfstandig naamwoord. Het staat voor het zelfstandig naamwoord. Er zijn drie 

lidwoorden: de, het en een.  

 

Wereldoriëntatie 

We zijn gestart met thema 3: Op ruimtereis. We bemerken dat dit thema erg leeft bij de leerlingen. We hebben het al 

gehad over de planeten en raketten. We gaan het nog hebben over astronauten en de planeet Mars.  

 

Burgerschap 

 
Lentekriebels 
Komende week is het weer de Week van de Lentekriebels. Dit is een nationale projectweek voor het speciaal- en 
basisonderwijs. In deze week geeft de school les over weerbaarheid, relaties en seksualiteit. Dit jaar staat de week van 
de lentekriebels van 15 t/m 19 maart 2021 in het thema van: ‘Seksuele en gender diversiteit!’  
De school sluit met de lessen rationele en seksuele vorming aan op de ontwikkelingen van elke leeftijdsgroep en 
ondersteunt leerlingen met het geven van juiste informatie en het leren van vaardigheden. Leerlingen raken zo ook 
vertrouwd met de onderwerpen en vinden het normaal om hierover te communiceren. Ze worden zich bewust van 
hun eigen en andermans gevoelens en leren dat ze hun mensen, wensen en grenzen mogen aangeven. 
 
Meer informatie over de Week van de Lentekriebels vindt u op www.weekvandelentekriebels.nl.  
 
Voor verdere vragen over de Week van de Lentekriebels kunt u terecht bij de leerkracht van uw kind. 

 

 
  

http://www.tafeldiploma.nl/


 
 

Organisatie 
 
 

Inzien CITO M-toetsen   

Door de lockdown is het onderwijs op een andere manier verlopen dan normaal. Inmiddels hebben we 

al een aantal CITO toetsen gemaakt. Op 1 april zullen deze toetsen ingevoerd zijn in ParnasSys. U kunt 

dan als ouder, vanaf 1 april 2021 de resultaten van de CITO M-toetsen van uw eigen kind inzien via het 

ouderportaal van ParnasSys. Mocht u als ouder(s) specifieke vragen hebben over de toetsuitslag(en) van 

uw kind(eren), dan kunt u bij de betreffende groepsleerkracht een online oudergesprek aanvragen.   

 

Gymlessen 
We zijn gestart met de gymlessen. Afgelopen maandag hebben we al buiten gesport. De komende weken zullen de 
gymlessen zoveel mogelijk buiten plaatsvinden (ook met fris weer). Wilt u daarom zorgen voor kleding passend bij de 
speel-/ en weersomstandigheden? Bij regen blijven wij uiteraard binnen en verzorgt de eigen groepsleerkracht een 
spelactiviteit in de gymzaal. Het is daarom fijn als iedere leerling een tas met gymkleding en gymschoenen op school 
heeft hangen. 
 
Introductie stukje groep 4 
Hallo allemaal, 
Ik wil mezelf graag voorstellen aan u. Mijn naam is Mirte en ik ben een student aan 
Hogeschool de Kempel en dus aan het leren om juf te worden. Ik ben afgelopen week 
begonnen in groep 4A. Hiervoor heb ik stagegelopen in groep 3B, dus wellicht hebben jullie 
mij al wel een keer rond zien lopen op het schoolplein of in school. 
Ik ben bezig met mijn derde jaar van de opleiding, wat overigens ook alweer het een na 
laatste jaar is. Dit houdt in dat ik aan steeds meer momenten van de dag invulling zal gaan 
geven, opbouwend naar halve en hele dagen. 
Sinds vorig jaar wonen ik en mijn vriend in Veldhoven, hiervoor woonde wij nog in 
Helmond. Mijn overige vrije uurtjes vul ik graag met lezen, muziek, het kijken van leuke series of het koken van lekker 
maaltijden. 
Ik kijk er naar uit om u binnenkort te zien op school. Wees niet bang om mij aan te spreken, ik ben altijd in voor een 
praatje. 
Ik heb zin in de komende periode met deze groep kinderen! 
Groetjes Mirte. 
 

Hiep hiep hoera! 

De komende weken zijn de volgende kinderen jarig in de groepen 4:  
 
In groep 4a zijn Kay, Quinn en Fay jarig. 
In groep 4b zijn er geen verjaardagen. 
  
Wij wensen ze alvast een hele fijne verjaardag!  

Afsluiting 

 

De volgende nieuwsbrief ontvangt u op vrijdag 26 maart 2021. 

Met vriendelijke groet, 

 

Leerkrachten groepen 4  

Karen de Vaan en Sanne Lauwers 


