
 

Week 20 

21 mei 2021 
 

 

 

Inhoud 

 
Rekenen 
Voor de vakantie hebben we blok 10 afgerond. Na de vakantie zijn we gestart met blok 11. In dit blok gaan we verder 
met het optellen t/m 100 op de getallenlijn. Daarnaast gaan we aan de slag met het memoriseren van de tafels. Ten 
slotte bieden we het rekenen met de verhouding tussen aantal en de te betalen prijs aan. Denk aan: 3 repen kosten 
€2,00. Hoeveel kosten 9 repen? 
Vandaag hebben we het rekenhuiswerk voor de tafeltjes weer opgepakt. Dit gaat op dezelfde manier als voor de 
vakantie. De leerlingen krijgen het huiswerk op vrijdag mee en moeten deze de week erop vrijdag weer inleveren. Op 
woensdag en vrijdag zullen we kijken hoeveel sommen zij in 1:30 minuut kunnen maken. Deze week hebben we de 
tafels van 2, 5 en 10 herhaald. 
 
Taal 
We hebben het blok Slapen deze week afgerond. Het komende thema is ‘Gek’. De doelen die hierbij horen zijn: 

• Het leren van nieuwe woorden en ontdekken dat sommige woorden 2 betekenissen kunnen hebben.  

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

• Het schrijven van een rijmpje  

• Een beschrijving van een voorwerp maken. 

 
 

Burgerschap  
 
 
Wereldoriëntatie: 
We zijn na de vakantie gestart met het thema ‘Kijken naar vroeger’. De eerste les ging over mummies. De lessen die 
we nog gaan behandelen zijn: Ridders en jonkvrouwen, kruip in een schilderij, geschiedenis in huis. Na deze lessen 
zullen we net als de andere thema’s het blok afsluiten met een quiz. 
Over een paar weken hebben we de les geschiedenis in huis. Deze les gaat over oude voorwerpen in je eigen huis. 
Hiervoor zou het leuk zijn wanneer er oude voorwerpen mee naar school genomen worden. We gaan dan bekijken 
wat het voorwerp is en waarvoor het diende. We zullen u via deze nieuwsbrief op de hoogte brengen wanneer zij 
deze spullen mee naar school mogen nemen.  
 
 

Organisatie 
 
 
Gym 
Naar aanleiding van de landelijke versoepelingen willen wij, vanaf volgende week, op school ook de gymlessen weer 
meer in de gymzaal gaan organiseren. Mogelijk dat er door de leerkracht soms ook voor wordt gekozen om alsnog 
naar buiten te gaan, zeker als het mooi weer is. Echter is het vanaf volgende week prettig als uw kind zijn of haar 
gymspullen meeneemt naar school.  
Beide groepen 4 gymmen op maandag. 
 
 



 
 
 
Speurtocht door d’Ekker 
Een aantal studenten van de Sociale Studies aan Avans Hogeschool Sociale Studies hebben contact opgezocht met 
onze school, met de vraag of wij naamsbekendheid kunnen geven aan hun gemaakte speurtocht.  
Voor hun stage bij Cordaad Welzijn in Veldhoven hebben zij, in samenwerking met Roy Frederiks, de wijk d’Ekker door 
middel van een wijkanalyse in beeld gebracht. Ze willen in deze wijk de kansen en mogelijkheden vergroten door te 
starten met een speurtocht in de wijk. De speurtocht is bedoeld voor alle inwoners van de wijk, van jong tot oud. Ze 
hebben voorafgaande een bericht in de Facebookgroep van d’ Ekker geplaats met daarin de vraag of de wijkbewoners 
mooie plekken willen inzenden. Deze inzendingen zijn verwerkt in de route. Er zijn verschillende speurtochten voor 
verschillende doelgroepen. De doelgroepen zijn als volgt: kinderen, jongeren, volwassenen en 
ouderen. De speurtocht start op 21 mei en is vanaf dan 4 weken uit te voeren. Elke doelgroep start op een bepaald 
punt, voor de kinderen (4 t/m 12 jaar) is dat MFA-MIDDEN. Vervolgens lopen ze de tocht aan de hand van QR-codes. 
Je voert de speurtocht uit in groepjes van maximaal 5 à 6 kinderen. Als laatste zijn er ook leuke prijzen mee te 
winnen.   
In de bijlage vindt u hierover een flyer en rondom de school hangen enkele flyers.    
Bij vragen kunt u een mail sturen naar: stagecordaaddekker@gmail.com>  
 
 
 

Belangrijke data. 
 
 
- 24 mei: tweede pinksterdag, alle leerlingen zijn vrij. 
- 2 juni: studiedag, alle leerlingen hebben deze dag vrij. 
 

Hiep hiep hoera! 

 
De komende weken hebben we geen verjaardagen in de groepen 4.  
 
 

Afsluiting 
 

 

De volgende nieuwsbrief ontvangt u op vrijdag 4 juni 2021. 

Met vriendelijke groet, 

 

Leerkrachten groepen 4  

Karen de Vaan en Sanne Lauwers 
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