
 

Week 20 

8 mei 2020 
 

 

 

Inhoudelijk 

 

Rekenen: 

Thuis hebben de kinderen de afgelopen periode met name gewerkt aan het rekenen op een lege getallenlijn en de 

keersommen. Dit zijn doelen waar we tot het einde van het schooljaar aan zullen blijven werken en verder uitbreiden. 

Het volgende blok van rekenen heeft de volgende doelen: 

• Het optellen van af een tienvoud in 1 sprong (bijvoorbeeld 50+24). Het doel is om dit in 1 keer te kunnen. Een 

tussenstap is om het tweede getal (24) te splitsen in tienvouden en eenheden. 

• Rekenen met geld: de leerlingen leren de bedragen zoals €3,98 afronden. 

• Met klokkijken gaan we verder naar de minuten (zoals 12 minuten over 6). 

• De constructie van de tafel van 7. We gebruiken hierbij de strategieën verdubbelen, halveren, één keer meer 

en één keer minder. 

• Het oefenen van de andere tafeltjes vanuit ankerpunten (de tafeltjes die ze al weten). 

  
Taal: 

Bij taal zijn de kinderen de afgelopen week gestart met het nieuwe thema, namelijk GEK! De eerste twee lessen 

hebben als thuiswerk op de planning gestaan. Hier hebben ze geleerd dat er woorden zijn die hetzelfde betekenen en 

een aantal nieuwe woorden geleerd. Daarnaast komen de volgende doelen nog aan bod dit blok: 

• Het omschrijven van een object en wat hier gek aan is 

• Het schrijven van een rijmpje 

• Een beschrijving van een voorwerp maken. 

 

Spelling: 

Bij spelling hebben de kinderen de afgelopen weken geoefend met meerdere categorieën in één woord. Dit gaan we 

de komende tijd uitbreiden met 3 categorieën in één woord. In de tweede week gaan we woorden met –eren, -elen 

en –enen. 

We hebben ervoor gekozen om de instructielessen (les 1 en 3) op school te geven met een gedeelte van de 

verwerking. Les 2 en 4 zijn zelfstandige lessen. Deze maken de kinderen dan als thuiswerk op de dagen dat zij niet 

naar school gaan.  

 

Thema’s 
 

 

Wereldoriëntatie: 

Nu we weer naar school mogen, gaan we ook weer starten met lessen van wereldoriëntatie. We gaan starten met 

thema 5: de wereld rond. De onderwerpen die aanbod komen zijn als volgt: Vreemde begroetingen, wereldse 

spelletjes, lekker eten en wereldburgers in de klas.  



 
 

Organisatorisch 

 

Agenda 

- Groep A komt op dinsdag van 08.30u tot 15.00u en op woensdag van 08.30u tot 12.15u naar school; 

- Groep B komt op donderdag 08.30u tot 15.00u en op vrijdag van 08.30u tot 12.15u naar school; 

- Op de maandagen hebben de groepen 4 een moment op Teams met de hele klas. Groep 4A (juf Marloes) 

heeft dit om 08.30u en groep 4B (juf Karen) heeft dit om 09.30u.  

- 21 en 22 mei (week 21) is het hemelvaart. Dit betekent dat de kinderen op donderdag en vrijdag vrij zijn. De 

leerlingen uit de B-groep in die week komen op maandag 18 mei naar school en de leerlingen uit de A-groep 

komen op dinsdag 19 mei. Woensdag 20 mei komen de leerlingen niet naar school. Er wordt een digitaal 

contactmoment georganiseerd.   

Maandag:  

Op maandag is er een digitaal contactmoment met de hele groep gericht op een pedagogisch/sociaal doel; 

hiertoe is een schoolbreed rooster gemaakt, zodat alle kinderen in het gezin het device kunnen gebruiken en in 

kunnen loggen. Voor groep 4A (juf Marloes) is dit contactmoment op maandag om 08.30u en voor groep 4B (juf 

Karen) is dit 09.30u. Het zou fijn zijn als de kinderen dan klaar zitten om deel te nemen aan dit groepsgesprek via 

Teams. Op maandag gaan de kinderen dus niet naar school. 

Schoolspullen mee naar school: 

Op de dagen dat de kinderen naar school komen, verwachten we dat ze hun spelling,- taal- en rekenspullen mee 

nemen. Dit omdat we op school verder gaan in deze (werk)boeken.  

Nieuwe dagplanningen voor thuis: 

Voor nu zijn de dagplanningen voor thuis als bijlage toegevoegd aan deze mail. Vanaf volgende week zullen de 

kinderen deze dagplanningen op papier ontvangen wanneer zij naar school komen. Daarnaast zullen wij de 

planningen ook naar u mailen.  

 

Hiep Hiep Hoera 
 

 

De komende 2 weken zijn de volgende kinderen jarig in de groepen 4:  

- In groep 4A is Feline jarig 

- In groep 4B is Lizzy jarig 

Wij wensen jullie alvast een hele fijne verjaardag!  

 

In de afgelopen weken dat we niet naar school konden, waren de volgende kinderen jarig in de groepen 4:  

- In groep 4A waren Collin en Lisa jarig 

- In groep 4B waren Morris en Thijn jarig 

Wij hopen dat jullie een fijne verjaardag hebben gehad! 

 

Afsluiting 

 

De volgende nieuwsbrief volgt op 29 mei.  

 

Met vriendelijke groet, Marloes de Hond en Karen de Vaan. 


