
 

Week 2 

10 januari 2020 
 

 

 

Inhoudelijk 

 

Rekenen. 

Blok 6 van rekenen is in volle gang. We zijn aan het oefenen om getallen op de 

getallenlijn uit te rekenen. Sommen zoals 36 + 6. We springen dan van 36 eerst naar de 

40 om vervolgens nog een sprong van 2 te maken. Deze strategie noemen we aanvullen. 

De kinderen maken hierbij gebruik van de vriendjes van 10 (ook wel de verliefde harten 

genoemd).  

De volgende stap in de sommen zijn sommen zoals 36+26. De strategie blijft hetzelfde, 

maar de kinderen moeten nu ook nog sprongen van 10 toevoegen. 

 

Spelling. 

Bij spelling hebben we inmiddels ook het verkleinwoord (regel 11) aangeboden. 

Daarnaast hebben we deze week kennis gemaakt met het uw rijtje (je hoort de uu, maar schrijft de u) en het versje 

met ch-woorden. Hieronder kunt u ze lezen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gym  

In de komende periode zullen een aantal van de gymlessen door PABO-studenten gegeven worden voor hun 

opleiding. Onderstaand een bericht van deze studenten. 

 

Beste ouders, 

Wij, pabo-studenten, zijn voor onze opleiding bezig met het geven van gymlessen aan groep 4a, 5a en 7a en groep 4b, 

5b en groep 7b. Voor onze opleiding is het noodzakelijk dat wij filmmateriaal verzamelen gedurende deze gymlessen 

om te gebruiken op onze opleiding. Hier zullen wij dan samen met medestudenten naar kijken. Het gemaakte 

filmmateriaal zal dus NIET gepubliceerd worden op sociale media e.d. en na gebruik op de opleiding meteen worden 

vernietigd! 

Heeft u bezwaar tegen het feit dat uw kind op het filmmateriaal tijdens de gymlessen staat? Dan vragen wij u om dit 

UITERLIJK voor vrijdag 17 januari door te geven aan de groepsleerkracht van uw kind. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Luuk van den Boomen en Relinde Kokkes 

3e Jaars studenten Hogeschool de Kempel 

 

Uw-rijtje 

uw 

duw 

ruw 

schuw 

schaduw 

waarschuw 

zenuw 

zwaluw 

 

Ch-versje 

 

Sippe Simon heeft weer pech. 

Ach, het is zo’n lekker joch. 

Draait zich om en, och, niet huilen. 

Sippe Simon, lach nou toch. 

 



 
Cito toetsen. 

De komende 3 weken zullen we starten met de middentoetsen van groep 4. Midden groep 4 wordt er een toets 

begrijpend lezen, rekenen en spelling afgenomen. Daarnaast is er een individuele toets met lezen. De kinderen krijgen 

de Drie Minuten Toets (woordlezen) en de AVI-teksten. We willen u vragen om eventuele afspraken niet in de 

ochtend te plannen i.v.m. de klassikale toetsen. Alvast bedankt voor uw medewerking. 

 

Thema’s 

 

Op ruimtereis! 

Het thema honderden huizen is afgerond. De kinderen hebben een quiz gespeeld en laten zien dat ze de vragen goed 

konden beantwoorden. Het nieuwe thema is natuur. We gaan het hebben over de ruimte. Hierin hebben we een les 

over vreemde planeten, raketten, hoe je een astronaut wordt en gaan we het hebben over ‘Mars one’, Wanneer u 

leuke materialen/boeken heeft die bij dit thema past, mag u deze aan uw kind meegeven. Zo kunnen we in de klas een 

thematafel van de ruimte maken. 

 

Carnaval 
Het duurt nog even, maar vrijdag 21 februari is het carnaval op school. Wij zijn nog op zoek naar ouders, opa's of 
oma's die willen komen schminken op die dag. Graag horen wij wie zich hiervoor wil opgeven. Aanmelden kan via: 
j.hittema@veldvest.nl. We hopen op voldoende reacties. 
 
Namens de carnavalscommissie. 
 

 

Organisatorisch 

 

Agenda 

- 20 januari ontvangt u het invulbriefje voor de rapportgesprekken. Deze moeten uiterlijk 28 januari weer 

retour gestuurd worden. 

- maandag 27 januari is er een studiedag. Alle kinderen zijn dag vrij.  

- 14 februari krijgen de kinderen hun rapport mee naar huis. Mocht u nog een rapportmapje thuis hebben 

liggen, deze graag zo snel mogelijk retourneren naar school. 

- 17 en 20 februari vinden de oudergesprekken plaats. 

 

Hiep Hiep Hoera 

 
De komende 2 weken zijn er geen verjaardagen in de groepen 4. 
 

Afsluiting 

 

De volgende nieuwsbrief volgt op 24 januari. 

Wij willen u bij deze nog de beste wensen voor het nieuwe jaar toewensen.   

 

Met vriendelijke groet, 

Marloes de Hond en Karen de Vaan. 


