
 

Week 39 

27 september 2019 
 

 

 

Inhoudelijk 

 

Rekenen 

Komende week zullen we de toets van blok 2 maken en gaan we starten met blok 3. In dit blok komen de eraf 

sommen over het tiental aan bod (zoals: 12-7). We leren de kinderen hierbij eerst terug te gaan naar het tiental (12-2) 

en daarna nog de rest (–5).  

Ook is er aandacht voor de oriëntatie op de getallenrij. Het gaat hier in dit blok met name over de volgorde van 

getallen. Met de klok leren de kinderen 5 en 10 minuten voor en over het hele uur. 

 

Taal 

We zijn begonnen aan het thema onderweg. Veel van deze lessen gaan over het verkeer. Welke geluiden hoor je in 
het verkeer, welke borden zie je en wat betekenen deze (pas op, dit mag niet, dit moet en kom hierheen borden). Het 
zou leuk zijn als u samen met uw kind de borden en (waarschuwings-)geluiden onderweg bekijkt en beluisterd. 
  
Muziek 

Komende week zullen we voor het eerst muzieklessen krijgen van Art4u. Tina Brouwers zal deze lessen verzorgen. De 

muzieklessen zullen wekelijks op dinsdag plaatsvinden. 

 

Thema’s 

 

Ontmoetingsavond 

De ontmoetingsavond was een groot succes. Het was leuk om te zien dat de kinderen zo enthousiast de verhalen aan 

u kon vertellen. Wij hopen dat u er net zo van genoten heeft als dat wij en de kinderen hebben gedaan. 

 

Kinderboekenweek 

De 65ste editie van de Kinderboekenweek vindt plaats van woensdag 2 t/m zondag 13 oktober 2019. Het thema van 

de Kinderboekenweek van 2019 is Vervoersmiddelen en het motto is Reis mee! Met een boek kun je elke reis maken 

die je wilt en daarom zullen we tijdens de Kinderboekenweek per clustergroep stilstaan bij boeken rondom dit thema. 

Met een leuke opening in de klas willen we de kinderen stimuleren om meer te lezen. Vraag uw kind thuis ook eens 

naar wat we met de Kinderboekenweek doen op school! 

 

 

Organisatorisch 

 

Agenda 

- Dinsdag 1 oktober komt de schoolfotograaf op bs. Eigenwijs. De informatie voor de fotograaf is nogmaals 

toegevoegd als bijlage. 

- Woensdag 2 t/m 13 oktober is het Kinderboekenweek. 

- Maandag 14 t/m vrijdag 18 oktober is het herfstvakantie. 



 
 

Hiep Hiep Hoera 

 

 

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

In groep 4a zijn Tessa S, Tessa K, Koen en Jasmijn jarig. 

In groep 4b zijn Daan en Sarah jarig. 

 

Wij wensen ze alvast een hele fijne verjaardag! 

 

 

Afsluiting 

 

De volgende nieuwsbrief volgt op vrijdag 11 oktober. 

 

Met vriendelijke groet, 

Marloes de Hond en Karen de Vaan. 


