
 

Week 37 

13 september 2019 
 

 

 

Inhoudelijk 

 

Rekenen 

Na afgelopen week de toets van blok 1 gemaakt te hebben, zijn we gestart met blok 2. In dit blok komt naast 

herhaling van blok 1 ook nieuwe stof aan bod. De doelen die hierbij horen zijn: het splitsen van getallen in tienvouden 

en eenheden, de introductie van de minuut bij het klokkijken en het optellen t/m 20 met overschrijding van de 10, 

zoals: 8+5=. Hierbij vullen we eerst aan tot de 10, dus 8+2=10 en dan nog +3= 13. 

 

Taal 

Komende week gaan we starten met het nieuwe blok: onderweg. De kinderen leren in dit blok dat geluiden uit de 

omgeving ons kunnen waarschuwen. Ook worden er 20 nieuwe woorden aangeboden en gaan we verder met het 

herkennen van pictogrammen en de betekenis ervan.  

  
Spelling 
Volgende week ronden we blok 1 af met een toets (dictee). Hierna zullen we nog een aantal herhalingslessen geven 
om vervolgens met blok 2 te beginnen. De categorieën worden als volgt uitgebreid: plankwoord, eer-oor-eur-woord 
en aai-ooi-oei-woord. De kinderen geven in het dictee bij de woorden ook de categorie aan. Zo leren ze dat bij ieder 
woord een eigen categorie hoort. 
 

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 twee lessen zijn inmiddels al geweest en gingen over de 

dinosaurus en de oermens. In de lessen die nog volgen zullen we het gaan hebben over 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. 

 

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! 

 

Thuis oefenen 

De afgelopen weken hebben kinderen gevraagd om thuis te oefenen op de computer. www.spellingoefenen.nl heeft 

leuke spelletjes en dictees. De kinderen kunnen inloggen, maar ook vrij spelen. We werken op school met Staal, deze 

kunt u selecteren bij woordpakket. 

Om in te loggen kiest u klas, typt het klaswachtwoord in, de naam en het juiste fruit (dit weten de kinderen zelf) 

Groep 4a: eigenwijsgroep4a 

Groep 4b: ewgroep4b 

 

http://www.spellingoefenen.nl/


 

Organisatorisch 

 

Agenda 

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

- Dinsdag 1 oktober komt de schoolfotograaf op bs. Eigenwijs. In de bijlage van deze nieuwsbrief vindt u hier 

meer informatie over.  

 

Hiep Hiep Hoera 

 

 

De komende 2 weken zijn er de volgende verjaardagen in de groepen 4: 

Miro (groep 4a) wordt op 23 september 7 jaar -

Fenna (groep 4a) wordt op 26 september 7 jaar -

Dylan (groep 4b) wordt op 15 september 7 jaar 

 

Wij wensen ze alvast een hele fijne verjaardag! 

 

 

Afsluiting 

 

De volgende nieuwsbrief volgt op vrijdag 27 september. 

 

Met vriendelijke groet, 

Marloes de Hond en Karen de Vaan. 


