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Inhoud 

 
Rekenen 
In onze vorige nieuwsbrief hebben we aangekondigd dat we binnenkort met het huiswerk voor de tafeltjes willen 
beginnen. Het is belangrijk dat de leerlingen van handelen (tellen in sprongen) naar het automatiseren van de tafels 
gaan. Dit betekent dat ze binnen 3-5 seconden het antwoord op de som kunnen geven. Ze werken dan vanuit 
ankerpunten (1x meer, 1x minder, verdubbelen of halveren). De volgende stap is dan het memoriseren van de 
sommen. De leerlingen kunnen dan de som binnen 2 seconde beantwoorden. 
Op vrijdagen zullen de leerlingen een werkblad mee naar huis krijgen. We zijn hier vandaag mee gestart. Deze bladen 
zijn bedoeld om het tafeltje, wat die week centraal staat, te oefenen. Op woensdag gaan we kijken hoeveel sommen 
ze kunnen maken binnen anderhalve minuut. Op vrijdag doen we dit nog een keer. We gaan dan kijken of ze hun 
eigen score kunnen verbeteren. 
 
Naast het oefenen van de tafels zijn we ook met blok 10 gestart. De doelen die hierbij horen zijn: 
- Rekenen tot 100: We proberen hierin de sprongen op de getallenlijn steeds meer uit ons hoofd te doen en stappen 
samen te voegen waar dat kan. 
- Vermenigvuldigen:  

* Aanbod van de tafel van 7. Ze werken hier met één keer meer, één keer minder, verdubbelen en halveren. 
* Automatiseren en memoriseren van de tafels met behulp van ankerpunten en hulpsommen ( 9X3, ik denk 
aan 10X3) 

- Rekenen met geld: Het afronden van bedragen zoals €3,98 
- Klok kijken: We hebben al met 5 en 10 voor of over gewerkt. In dit blok leren de kinderen naar de minuten te kijken. 
 
Lezen 

Basisschool EigenWijs is zich aan het oriënteren op een nieuwe leesmethode. De afgelopen twee weken hebben we 

gewerkt met Karakter. De komende week zullen we nog 1 les hiervan uitproberen om tot de meivakantie Atlantis uit 

te proberen. 

 

Cito 

De citotoetsen zijn inmiddels allemaal afgenomen en staan in ParnasSys. Mocht u nog vragen over de scores van uw 

kind hebben, kunt u contact opnemen met de leerkracht van uw kind. 

 
 

Organisatie 
 
 
Koningsspelen: 
Op 23 april staan de Koningsspelen op het programma. Als werkgroep hebben we bij elkaar gezeten om te kijken hoe 
we deze dag zo waardevol, maar ook zo veilig mogelijk plaats kunnen laten vinden. We willen jullie graag informeren 
over hoe het programma er grotendeels uit zal zien. 
 
Doel van de dag:  
- De leerlingen weten wat Koningsdag inhoudt;  
- De leerlingen weten dat de Koningsspelen in 2013 voor het eerst georganiseerd werden in het kader van de 
inhuldiging van Koning Willem-Alexander met als doel leerlingen in het primaire onderwijs en hun ouders te laten zien 
dat samen goed ontbijten en actief bewegen belangrijk, maar vooral ook heel leuk is.   



 
 
Vrijdag 23 april  
Zoals op de site van de Koningsspelen te lezen is kan het ontbijt, zoals we gewend zijn, niet doorgaan “Vanwege de 
onzekere situatie en onvoldoende zicht op mogelijkheden en maatregelen op 23 april wordt het Koningsontbijt van 
2021 verplaatst naar volgend jaar. Gezamenlijk ontbijten op school binnen de op dit moment geldende adviezen, 
maatregelen en richtlijnen is niet wenselijk.”  
Alle groepen gaan buiten aan de slag met sport en spel. Iedere groep start in de klas, ook de leerlingen van groep 7 
starten op de Rank. Iedereen opent de dag op een leuke manier met de groep, passend bij de doelen zoals hierboven 
beschreven.  
 
De groepen 1/2 zullen spellen uitzetten op de speelplaats bij de ‘aula’. Zij zullen daar rouleren en spelen.  
 
De groepen 3/4/5 spelen spellen buiten op het grote plein en bij de wadi’s. Daar zullen vakken uitgezet worden waarin 
per vak steeds één groep een spel speelt.  
 
De groepen 6/7/8 spelen spellen op het grote veld tussen De Parasol en het parkeerterrein van de MFA. Ook daar 
zullen vakken uitgezet worden en speelt iedere groep het spel in het betreffende vak.  
 
Voor de groepen 3 t/m 8 worden acht spellen bedacht waaronder één pauzemoment. Voor ieder spel is 15 min. tijd 
gereserveerd. De leerlingen nemen zelf fruit en drinken mee, zodat ze tussendoor ook wat kunnen drinken en eten. 
Het pauzemoment is namelijk voor elke groep op een ander tijdstip en de leerlingen willen misschien tussendoor ook 
wel iets gezonds nuttigen.  
We gaan er met z’n allen een sportieve, gezonde en leerzame dag van maken waarbij we steeds bovenstaande doelen 
voor ogen houden. Ook in de aanloop naar de Koningsspelen zal de leerkracht in de groep aandacht schenken aan 
bovenstaande doelen middels passende activiteiten.  
 
Wanneer het weer het niet toelaat om buiten te sporten en spelen, zal de leerkracht een aangepast programma 
verzorgen in de klas.  
 
Wij hebben er zin in! 
 
 

Belangrijke data. 
 
 
- 23 april: Koningsspelen  
- 27 april: Koningsdag, alle leerlingen zijn deze dag vrij. 
- 3 t/m 14 mei: Meivakantie. De leerlingen worden op maandag 17 mei weer op school verwacht. 
  

Hiep hiep hoera! 

 
De komende weken hebben we de volgende jarigen in de groepen 4:  
 
In groep 4a zijn Lisa en Kuba jarig. 
In groep 4b zijn er geen verjaardagen. 
  
Wij wensen ze alvast een hele fijne verjaardag!  
  



 

Afsluiting 

 

De volgende nieuwsbrief ontvangt u op vrijdag 23 april 2021. 

Met vriendelijke groet, 

 

Leerkrachten groepen 4  

Karen de Vaan en Sanne Lauwers 


