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Inhoud 

 
Rekenen 
Vandaag hebben we de toets van blok 11 gemaakt. De komende weken zullen we gaan werken aan blok 12 en we 
laten de contextsommen vaker aan bod komen.  
In blok 12 komen de volgende doelen aan bod: 

- Rekenen t/m 100: variastrategie aftrekken – aftrekken door aanvullen, bijv. 34-29 op de getallenlijn: 
Je springt van 29 naar 24 en kijkt hoe groot die sprong is; 

- Rekenen t/m 100: variastrategie aftrekken – reken met teveel, bijv. 63-29 op de getallenlijn: 
Hierbij trek je een rond getal af en compenseer je het teveel. Bijv. 63-29 → 63-30+1; 

- Vermenigvuldigen: memoriseren van alle tafels van vermenigvuldiging; 
- De leerlingen oefenen met het herkennen en het voortzetten van patronen.  

Zoals u in de vorige nieuwsbrief heeft kunnen lezen, krijgen de kinderen de komende weken de tafels van 1 t/m 5 en 
10 door elkaar mee als huiswerk. Het zou fijn zijn als u buiten het huiswerk om ook met uw kind de tafeltjes oefent.  
 
Spelling 
Afgelopen week zijn we met blok 8  gestart en staan de volgende doelen centraal:  
- één woord met meer categorieën;  
- klankgroepenwoord van de a-lijst; 
- ei-laat; 
- au-plaat; 
- het vraagteken. 
 
Taal 
Afgelopen week hebben we de toets van het thema Gek gemaakt. De komende week gaan we nog een onzingedicht 
maken en deze presenteren voor we met het laatste hoofdstuk ‘Kleding’ beginnen.  
In het hoofdstuk kleding staan de volgende doelen centraal: 

- De leerlingen leren de betekenis van woorden rond het thema Kleding; 
- De leerlingen leren alfabetische volgorde en grappige combinaties van woord en beeld;  
- De leerlingen leren hun mening te geven en een denkgesprek voeren. Een mening is nooit goed of fout; 
- De leerlingen leren een reclameleus te schrijven over een product en over iemand anders. 

 
 

Burgerschap  
 
 
Schoolreis 
Afgelopen dinsdagmiddag hebben we op een alternatieve manier het schoolreisje gevierd. Beide groepen hebben in 
de klas leuke activiteiten gedaan. De leerlingen hebben deze middag ook een lekkere traktatie ontvangen.  
 
Wereldoriëntatie 
In eerdere nieuwsbrieven hebben we u gewezen op het feit dat de leerlingen als afronding van het thema materialen 
van vroeger mee mochten nemen. Hier willen we graag op terugkomen, omdat we een iets andere invulling aan het 
programma hebben gegeven dan dat we gepland hadden. In de komende week zullen we het thema ‘Kijken naar 
vroeger’ afronden. Tot aan de zomervakantie werken we nog aan één nieuw thema, namelijk: ‘De wereld rond.’ De 
leerlingen leren hier meer over verschillende culturen en hun gewoonten.   



 
 
 
 

Organisatie 
 
Gym 
Een vriendelijke herinnering:  
We hebben de afgelopen week gemerkt dat nog niet alle leerlingen hun gymspullen bij zich hebben. Wij mogen weer 
gebruik maken van het kleedlokaal, dus een volledig gymtenue mag op maandag weer mee naar school. Het zou fijn 
zijn als op maandag de haren vast zijn en sieraden zoveel mogelijk thuis worden gelaten. 

 
CITO 
In de komende twee weken worden er nog toetsen van de eind 4 CITO afgenomen. Het zou fijn zijn als u zo min 
mogelijk afspraken in de ochtenden plant voor uw kind.  
 
 

Belangrijke data. 
 
 

- Maandag 7 juni t/m vrijdag 3 juli: CITO 
- Maandag 5 juli (vanaf 17.00 uur): inschrijven oudergesprekken via Ms Teams 
- Vrijdag 9 juli: rapport mee naar huis 
- Dinsdag 13 en donderdag 15 juli: oudergesprekken 

 

Hiep hiep hoera! 

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

Afsluiting 
 

 

De volgende nieuwsbrief ontvangt u op vrijdag 2 juli 2021. 

Met vriendelijke groet, 

 

Leerkrachten groepen 4  

Karen de Vaan en Sanne Lauwers 


