
 

Week 11 

14 maart 2019 
 

 

 

 

Spelling  

 

We oefen op dit moment de volgende onderdelen: 

Woorden met a, e, o aan het einde van het woord en de f/v. 

 

Rekenen  

 

In blok 9 werken we aan de volgende doelen:  

 

REKENEN T/M 100: 

- Aan het eind van dit blok kunnen wij getallen optellen en aftrekken op de lege getallenlijn in twee of drie sprongen. 

 

VERMENIGVULDIGEN: 

- In dit blok oefenen wij de tafels van 4, 6, 8 en 9 vanuit de ankerpunten; 2x, 5x en 10x.  

- Aan het eind van dit blok kennen wij de tafel van 9 door gebruik te maken van; halveren, verdubbelen, één keer 

minder en één keer meer.  

- Aan het eind van dit blok kennen wij de tafels van 2, 3 en 4 uit ons hoofd.  

 

METEN / WEGEN: 

- In dit blok oefenen wij met het maken van mutsen door gebruik te maken van het vergroten en verkleinen van de 

cirkelsector 

 

TIJD: 

- Aan het eind van dit blok kunnen wij de tijdsduur bepalen tussen twee tijdstippen. 

 

Sjors sportief 

 

Vandaag of maandag zullen de boekjes van Sjors sportief weer mee naar huis worden gegeven. Hopelijk zit er een 

leuke activiteit bij voor jullie zoon/dochter. Wij wensen iedereen ontzettend veel plezier! 

  

WereldWijde WiskundeWedstrijd W4 Kangoeroe 

 

Een aantal leerlingen die erg goed zijn in rekenen mogen mee doen met de Kangoeroe Wiskunde Wedstrijd. Deze 

leerlingen gaan extra oefenen met het maken van breinbrekers en oude wedstrijd-opgaven, waarbij ze extra 

uitgedaagd worden in logisch denken en het oplossen van (wiskundige) vraagstukken. De wedstrijd vindt plaats op 

donderdag 21 maart en we wensen alle leerlingen veel succes met de voorbereidingen. 



 
 

Spullen van thuis 

 

Een aantal leerlingen had een eigen etui of andere spullen van thuis mee naar school genomen. Wij willen aangeven 

dat dit niet de bedoeling is. Uw zoon/dochter krijgt van school voldoende schrijfgerei een heeft een apart laatje om 

deze spullen in te bewaren.  

 

 Bieb bezoek  

 

Komende week zullen beide groepen onder begeleiding een bezoekje brengen aan de bieb.  

Op woensdag 20 maart gaat groep 4b naar de bieb. 

Op vrijdag 22 maart zal groep 4a naar de bieb gaan.   

We gaan te voet dus wilt u rekening houden met de weersvoorspellingen.  

 

 

Week van de Lentekriebels 

 

 

In de week van 18 maart besteden wij aandacht aan de week van de lentekriebels. In de algemene nieuwsbrief kunt 

u hier meer informatie over vinden.  

 

 

Hiep hiep hoera!! 

 
komende periode hebben we geen jarigen  

     

 

                                                                                                                                                    

 

 

Agenda 
 

- Vrijdag 15 maart onderwijsstaking (school is dicht) 
- Week van 18 maart week van de lentekriebels 
- Dinsdag 19 maart studiedag  
- Woensdag 20 maart groep 4b naar de bieb 
- Donderdag 21 maart WereldWijde WiskundeWedstrijd W4 Kangoeroe 
- Vrijdag 22 maart groep 4a naar de bieb 

 

Met hartelijke groeten, 

Leerkrachten groep 4 

Leonie Mooren, Juul Wijnen en Laura Neutkens 

 


