
 

Week 13 

29 maart 2019 
 

 

 

 

Spelling  

 

We oefen op dit moment de volgende onderdelen: 

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

 

Rekenen  

 

In blok 10 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. 

- Aan het eind van dit blok kunnen wij getallen optellen en aftrekken in één sprong.  

 

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 8 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.  

 

GELD: 

- In dit blok oefenen wij met de briefjes van 5, 10, 20 en 50. 

- In dit blok leren wij gepast te betalen met briefjes en munten.   

 

TIJD: 

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

 

Atletiekproject Ren. Gooi. Spring.!  

 

Afgelopen week zijn jullie gestart met het Atletiekproject Ren. Gooi. Spring.! De eerste reacties zijn enthousiast. 

Voor meer informatie kunt u de infobrief in de bijlage lezen.  

 

Koningsspelen 

Op vrijdag 12 april zijn de koningsspelen. Die dag hebben wij ook een koningsontbijt. De kinderen moet hierbij zelf 

zorgen voor een bord, beker en bestek. Het is handig als deze ook voorzien zijn van een naam. Wij willen u vragen 

om deze benodigdheden mee te geven op donderdag 11 april.   

 



 
  

Hiep hiep hoera!! 

 
Mila(4b), Pim(4b), juf Juul  

 

Hiep, hiep, hoera alvast een fijne verjaardag!    

 

                                                                                                                                                    

 

 

Agenda 
 

- Vrijdag 12 april Koningsontbijt en koningsspelen 
 

Met hartelijke groeten, 

Leerkrachten groep 4 

Leonie Mooren, Juul Wijnen en Laura Neutkens 

 


