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Inhoudelijk 

Z 

Bij deze de eerste nieuwsbrief van dit schooljaar. De nieuwsbrief verschijnt om de week op vrijdag en zal voorzien 

zijn van alle belangrijke informatie die dit schooljaar voor groep 4 van belang is. In het informatieboekje, dat uw kind 

mee naar huis heeft genomen, staat de algemene informatie over het schooljaar. In de nieuwsbrief zal de informatie 

wat specifieker en uitgebreider zijn. Wij proberen u zo goed mogelijk op de hoogte te houden van alles wat er in de 

groep gebeurt. Wij wensen alle kinderen een fijn schooljaar in groep 4!  

 

Start van het schooljaar: 

Inmiddels zitten de eerste twee weken er alweer op! Wat was het fijn om alle kinderen na de vakantie weer te zien! 

En wat hebben we alweer hard gewerkt! 

 

Rekenen: 

Zo hebben we met rekenen geoefend met de sommen tot 10 snel te kunnen maken. Om de sommen snel uit te 

kunnen rekenen maken we gebruik van strategieën:  

- De verdwijnsom (8-8=0) en de bijna verdwijnsom (8-7=1) 

- De +1/+2 som en de -1/-2 som. Deze lossen we op door terug te tellen. 

- De sommen met 10-vriendjes (6+4=10 of 10-6=4) 

- De tweelingsommen (3+3=6) en den bijna tweelingsommen (3+2=5) 

- Ook hebben we geleerd dat de erbij sommen omgedraaid mogen worden als dat gemakkelijker rekent (1+7 

is hetzelfde als 7+1). 

Door deze sommen te herkennen en te benoemen leren we de gemakkelijkste manier om een som op te lossen. 

 

Staal Taal en Staal Spelling: 

Dit jaar is het eerste jaar dat uw kind met Staal Taal en Staal Spelling gaat werken.  

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).  

Daarnaast introduceren we de ei-rap (u kunt deze eventueel via youtube bekijken). Dit is een rap om de woorden die 
met een ei geschreven worden te onthouden. Het is leuk om te zien dat de kinderen al erg enthousiast proberen 
mee te zingen! 
 

Thema’s 

 

Contact met de leerkracht: 

Wij willen u als ouders de gelegenheid geven om via Microsoft Teams in contact te komen met ons, als leerkrachten, 

mocht u daar behoefte aan hebben. In dat geval ontvangen wij graag via de mail een bericht, zodat wij een digitaal 



 
gesprek kunnen inplannen. Deze gesprekken zijn uitsluitend bedoeld als kennismaking, met een duur van maximaal 

10 minuten. We zullen de gesprekken in de weken tot aan de herfstvakantie inplannen. 

 

Wereldoriëntatie   
In groep 4 werken we met wereldoriëntatie in thema’s. Gedurende het jaar zullen we 6 thema’s behandelen, 2 van 
geschiedenis, 2 van aardrijkskunde en 2 van techniek en natuur.   
Het eerste thema is geschiedenis, oer-lang geleden. De eerste les is inmiddels geweest en ging over de dinosaurus. In 
de lessen die nog volgen zullen we het gaan hebben over, de oermens, de ijstijd en over fossielen. Als afsluiting 
hebben we met de hele klas een oer-quiz. Hierin kijken we wat de kinderen nog weten en herhalen we een gedeelte 
van de leerstof.  
 

 

Organisatorisch 

 

Agenda: 

- Woensdag 23 september is er een studiedag. Uw kind is op deze dag vrij. 

 

Ontmoetingsavond? 

In verband met corona zijn we nog aan het kijken naar een passende invulling voor de ontmoetingsavond. Op een 

later moment informeren wij u hier verder over. De ontmoetingsavond staat gepland op donderdag 24 september 

van 17.30 uur tot 19.00 uur. 

 

Hiep hiep hoera 

 

De afgelopen weken hebben we al een aantal verjaardagen mogen vieren. 
In groep 4a heeft Salem haar verjaardag gevierd. 
In groep 4b hebben Merlijn, Thijmen, Luuk, Benjamin en Rowdy hun 
verjaardag gevierd. 
 
Zij waren of de afgelopen weken jarig of zijn in de vakantie jarig geweest! 
We hopen dat ze hebben genoten van hun verjaardag!  
 
De komende 2 weken zijn de volgende leerlingen jarig: 
In groep 4A: Eldana 
In groep 4B: Lieke  
 
We wensen ze alvast een fijne verjaardag! 
 

Afsluiting 

 

De volgende nieuwsbrief volgt op vrijdag 18 september.   
  
Wij wensen u veel leesplezier.  
  
Met vriendelijke groet,  
Sanne Lauwers en Karen de Vaan. 


