
 

Week 11 

13 maart 2020 
 

 

 

Inhoudelijk 

 

Rekenen 

We zijn inmiddels druk bezig met blok 8 van rekenen. Het maken van sommen op de getallenlijn gaat al steeds beter. 

De kinderen kunnen vaak de stappen al benoemen. We blijven druk bezig met het toepassen van de stappen. 

Om de sommen goed te kunnen maken is het van belang dat de kinderen goed onderscheid kunnen maken tussen de 

tienvouden en de eenheden. Daarnaast is het belangrijk dat ze weten welk tienvoud er voorafgaat aan het getal en 

welke hierop volgt. 

We zijn nog steeds druk bezig met de tafeltjes. Deze week stond het tafeltje van 3 centraal. We bemerkten dat deze 

toch een stukje moeilijker zijn dan de andere tafels die we al hebben geoefend. Vandaag hebben de kinderen het 

tafeltje van 4 als huiswerk meegekregen. Ze kunnen natuurlijk ook nog altijd extra oefenen via 

www.tafeltjesdiploma.nl. Ze kunnen hier meerdere keren een onderdeel behalen zodat ze zelfs een beker kunnen 

verdienen. Dit helpt de kinderen vaak ook om de sommen sneller te kunnen opnoemen. 

 

Taal: 

Het blok lekker van taal is inmiddels afgerond. De kinderen hebben deze week nog een recept gemaakt van een 

“lekker”' (gek) recept. Hierbij mochten ze zelf iets verzinnen en hun eigen gerecht ontwerpen. Er zijn erg leuke 

creaties ontstaan. De kinderen mochten over hun gerecht vertellen en laten zien waar ze aan hebben gedacht. 

Inmiddels zijn we gestart met blok 6 van taal: Slapen.  

Bij de woordenschatlessen hebben we het over verschillende woorden die met slapen te maken hebben (denk aan: 

hemelbed, bedbank, bedstee en dergelijke). 

Daarnaast gaat er dit blok ook aandacht uit naar samenstellingen en uitdrukking gerelateerd aan slapen, en gaan we 

met schrijven oefenen om een beschrijving te geven van een bijzondere slaapplek en een smoes te schrijven. 

Tijdens de lessen spreken en luisteren besteden we aandacht aan oorzaken. Hiervoor gebruiken we ‘waardoor’ vragen 

en gaan we deze beantwoorden met ‘doordat’ zinnen. 

 

Spelling: 

Het nieuwe blok van spelling is gestart. De kinderen hebben de eerste instructie gehad over woorden die meerdere 

categorieën bevatten. 

Daarnaast zijn we bij het onderdeel grammatica gestart met het aanbieden van het lidwoord en het zelfstandig 

naamwoord. 

 

Thema’s 

 

Muziek vanuit Art4U. 
Helaas heeft het optreden van de muziekbende afgelopen dinsdag in de schalm niet plaats kunnen vinden. Naar alle 
waarschijnlijkheid, zal de voorstelling op een later moment opnieuw ingepland worden. Precieze informatie hierover 
hebben we nog niet. Deze krijgt u van ons wanneer we hier meer over weten. 
 
 
  

http://www.tafeltjesdiploma.nl/


 
Schoolvoetbaltoernooi. 
Helaas is ons net via de mail vertelt dat het schoolvoetbaltoernooi van woensdag 25 maart wordt afgelast in verband 
met het coronavirus. We hopen dat we dit toernooi nog op een later moment in kunnen halen. Mochten wij hierover 
meer informatie krijgen, hoort u dat van ons. 
 
De week van de lentekriebels 2020. 
Dit jaar staat de week van de lentekriebels van 16 t/m 20 maart 2020 in het thema van: ‘Seksuele vorming geven is 
een feestje!’ De Week van de Lentekriebels bestaat 15 jaar en daarom is het feest! In die 15 jaar Week van de 
Lentekriebels is gebleken dat leerkrachten en leerlingen het de leukste week van het jaar vinden. Het geven van 
relationele en seksuele vorming is dus voor velen een feestje! Meer informatie kunt u vinden op de site van 
lentekriebels.  
 
https://www.seksuelevorming.nl/onderwijssoort/basisonderwijs/week-van-de-lentekriebels/thema-2019-ik-wil- het-
graag-weten 
 
In het lespakket onderscheiden we vier katernen (groep 1-2, groep 3-4, groep 5-6 en groep 7-8) In elk leskatern wordt 
op een leeftijdsadequate manier invulling gegeven aan vier hoofdthema's: 

 Lichamelijke ontwikkeling en zelfbeeld  

 Voortplanting en gezinsvorming 

 Sociale en emotionele ontwikkeling 

 Seksuele weerbaarheid 
Meer informatie over de Week van de Lentekriebels vindt u op www.weekvandelentekriebels.nl Voor vragen over de 
Week van de Lentekriebels kunt u terecht bij de leerkracht van uw kind. 
 

Organisatorisch 

 

Agenda 

- 16 t/m 20 maart is het de week van de lentekriebels. 

 

 

Hiep Hiep Hoera 
 

 

De komende weken zijn er geen verjaardagen in de groepen 4. 

 

Afsluiting 

 

 

De volgende nieuwsbrief volgt op 27 maart.  

 

Met vriendelijke groet, 

Marloes de Hond en Karen de Vaan. 

https://www.seksuelevorming.nl/onderwijssoort/basisonderwijs/week-van-de-lentekriebels/thema-2019-ik-wil-

