
 

Week 38 

18 september 2020 
 

 

 

Inhoud 

 

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. De + wordt uitgesproken als ‘erbij’. 

Taal 

Komende week zullen we blok 1 afsluiten met een toets en herhalingsoefeningen. Daarna starten we 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 

Afgelopen week hebben de kinderen blok 1 afgerond. We hebben de toets (dictee) gemaakt en besproken. Hierna 

hebben we de categorieën van blok 1 herhaald. Komende week zullen we met blok 2 beginnen. De categorieën 

worden als volgt uitgebreid:  

• Plankwoord; daar mag geen g tussen,  

• eer-oor-eur-woord; ik schrijf eer, oor of eur 

• aai-ooi-oei-woord; ik hoor de j, maar schrijf de i.  
De kinderen geven in het dictee bij de woorden ook de categorie aan. Zo leren ze dat bij ieder woord een eigen 
categorie hoort. 

Burgerschap 

 

In het kader van burgerschap voeren wij regenmatig groepsgesprekken. Zo bedenken we samen doelen om aan te 

werken, bespreken we de pauzes en doen we spelletjes om de sfeer in de groep te bevorderen.  

Daarnaast besteden we aandacht aan het feit dat iedereen op zijn/haar eigen manier leert. Hierbij is het belangrijk dat 

de kinderen inzien dat fouten mag maken en dat je van je fouten kan leren.   

 

Thuis oefenen 

Het lezen is een belangrijk onderdeel in groep 4. Thuis kunt u het leesproces van uw kind stimuleren door: voor te 

lezen, samen met uw kind te lezen en te verbeteren waar nodig.  

 

De afgelopen weken hebben de kinderen kennis gemaakt met spellingoefenen.nl en hebben zij gewerkt met 

rekentuin. Op deze educatieve websites kunt uw kind thuis ook oefenen. 

 

Spellingoefenen.nl 

De site spellingoefenen.nl heeft leuke spelletjes en dictees. 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: ewgr4a 

Groep 4b: ewgroep4b 



 

Rekentuin 

Op rekentuin oefenen de kinderen verschillende vaardigheden binnen het rekenen. U kunt het beste inloggen via 

zuluconnect.net. U voert hier het e-mailadres (voornaam.achternaam@veldvest.nl) en wachtwoord van uw kind in. 

Dan klikt u op het programma rekentuin en wordt u automatisch ingelogd.  

Organisatie 

 

Corona 

Indien er twijfels ontstaan over het feit of uw kind wel of niet naar school mag komen, kunt u onderstaande link 

raadplegen voor de diverse protocollen: 

https://ajnjeugdartsen.nl/nieuwsbericht/nieuwe-beslisboom-neusverkouden-kind-versie-3-september/  

 

Schoolfoto 

Beste ouders,  

Elk jaar komt de schoolfotograaf. Dit jaar worden de foto’s weer gemaakt door Dick Diks 

fotografie. Er worden groepsfoto’s en portretfoto’s gemaakt. De portretfoto’s hebben een 

witte achtergrond.  

In het busje van de fotograaf is een wand geplaatst, zodat de kinderen altijd op 1,5 meter 

van de fotograaf zitten.  

De fotograaf komt op bs EigenWijs: Donderdag 24 september 2020 

Na twee weken ongeveer krijgt uw kind een kaartje mee naar huis met een inlogcode 

erop om via internet foto’s te kunnen bestellen. Kinderen van gescheiden ouders krijgen 

ook maar één kaartje. Het is aan de ouders om onderling dan de code uit te wisselen. 

Elke code kan op meerdere computers en meerdere malen gebruikt worden.  

Er is dit schooljaar, in verband met de maatregelen omtrent COVID-19 geen mogelijkheid 

om broer- en zus foto’s te maken. 

Mocht u vragen hebben, kunt u terecht bij juf Elsje: e.rijken@veldvest.nl   

Groetjes, commissie Fotograaf 

Belangrijke data 

 

Agenda 

- Donderdag 24 september komt de schoolfotograaf op bs. Eigenwijs. 

- Donderdag 24 september ontvangt u via de mail een filmpje als alternatief voor de ontmoetingsavond.  

- Dinsdag 29 september hebben de groepen 4 van 20.00 tot 20.30 uur een vragenronde naar aanleiding van het 

filmpje. Mocht u willen deelnemen aan deze bijeenkomst, graag een mailtje naar de groepsleerkracht sturen, 

zodat wij u kunnen uitnodigen voor deze MsTeams vergadering. 

Afsluiting 

 

De volgende nieuwsbrief ontvangt u op vrijdag 2 oktober 2020. 

 

Met vriendelijke groet, 

Leerkrachten groepen 4  

Sanne Lauwers en Karen de Vaan 
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