Week 12
26 maart 2021

Inhoud
Rekenen
We gaan de komende week blok 9 afronden met de toets. We zijn van plan om op korte termijn te starten met
huiswerk voor rekenen. Dit zal met name betrekking hebben op het oefenen van de keersommen. Meer informatie
hierover volgt nog. U kunt thuis natuurlijk nog steeds oefenen met het tellen in sprongen en de tafels van 1 t/m 5 en
10.
Spelling
Inmiddels zijn we alweer bijna klaar met blok 6 van Staal. In blok 7 staan de volgende doelen centraal:
- één woord met 3 categorieën;
- woorden met -eren, -enen en -elen;
- klankgroepenwoord met twee klankgroepen;
- grammatica: enkelvoud en meervoud van het zelfstandig naamwoord.
Lezen
Basisschool EigenWijs is zich aan het oriënteren op een nieuwe leesmethode. Om hier een goede keuze in te maken is
het belangrijk dat we een aantal van deze methodes gaan uitproberen. De komende weken zullen we in plaats van
estafette lezen (huidige methode voor lezen) de methodes Karakter en Atlantis uitproberen.

Organisatie
Inzien CITO M-toetsen (herhaling)
Door de lockdown is het onderwijs op een andere manier verlopen dan normaal. Inmiddels hebben we
de 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 buiten gymlessen. 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.

Hiep hiep hoera!
De komende weken hebben we de volgende jarigen in de groepen 4:
In groep 4a is Nathan jarig.
In groep 4b is juf Karen jarig.
Wij wensen ze alvast een hele fijne verjaardag!

Afsluiting
De volgende nieuwsbrief ontvangt u op vrijdag 9 april 2021.
Met vriendelijke groet,
Leerkrachten groepen 4
Karen de Vaan en Sanne Lauwers

