
 

Week 35 

30 augustus 2019 
 

 

 

Inhoudelijk 

 

Rekenen 

We zijn vorige week rustig begonnen met het werken in het rekenboek van groep 4. In blok 1 van groep 4 herhalen we 

de leerstof van groep 3. Denk hierbij aan het maken van splitsingen, de getallenlijn tot 100, het automatiseren van de 

sommen tot 10 en tot 20. Daarnaast zijn we met meten en meetkunde bezig met de klok (hele en halve uren en kwart 

voor en kwart over).   

 

Spelling en taal 

Dit jaar zijn we op basisschool Eigenwijs gestart met een nieuwe methode voor taal en spelling. Namelijk: Staal. We 

hebben de eerste week extra de tijd genomen om de structuur die de methode volgt goed aan te brengen.  

 

Blok 1 van taal heeft als thema: start. De doelen die hierbij horen zijn het begrijpen van pictogrammen, leren om 

afspraken te maken, een denkgesprek voeren en gebruik maken van bronnen. 

 

Staal spelling gaat uit van verschillende categorieën. De categorieën hieronder komen voor in blok 1. Achter de 

categorie staat de regel zoals de methode ze aanbiedt. 

- Het hakwoord, ik schrijf het woord zoals ik het hoor (denk aan: plots, stamp etc). 

- Het speciaal hakwoord, daar mag geen u tussen (zoals arm, help etc.). 

- Het zingwoord, net als dingdong (woorden met –ng) 

- Het luchtwoord, korte klank +cht met de ch van lucht (woorden –cht). 

 

Thema’s 

 

Ontmoetingsavond 

Op donderdag 19 september vindt de ontmoetingsavond plaats. De ontmoetingsavond begint om 17.30 en duurt tot 

19.00 uur. U mag op elk gewenst moment binnenlopen om de klas van u kind te bekijken. Uw kind zal u rondleiden en 

uitleggen wat wij in de klas doen. Wij hopen u dan natuurlijk te zien! 

 

Organisatorisch 

 

Agenda 

- Woensdag 11 september is er een studiedag, de kinderen zijn dan vrij. 

- Donderdag 19 september is de ontmoetingsavond. Deze is van 17.30 tot 19.00.  

 

Hiep Hiep Hoera 

 

 

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



 
 

Afsluiting 

 

De volgende nieuwsbrief volgt op vrijdag 13 september. 

 

Met vriendelijke groet, 

Marloes de Hond en Karen de Vaan. 


