
 

Week 40 

2 oktober 2020 
 

 

 

Inhoud 

Rekenen 

We zijn afgelopen week gestart 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 in dit blok met name over de volgorde van getallen. Bij meten 

en meetkunde, het onderdeel klok leren de kinderen 5 en 10 minuten voor en over het hele uur. 

Taal 
Afgelopen week zijn we gestart met het nieuwe taalblok: onderweg. De doelen die bij dit thema horen zijn:  

• We leren 20 nieuwe woorden en de betekenis ervan.  
• We leren de betekenis van pictogrammen (verkeersborden). 
• We leren geluiden herkennen, benoemen en interpreteren. 
• We leren een adres schrijven en een reisbeschrijving maken. 

 
Spelling 
We werken nu al twee weken aan blok 2 van Staal spelling. De kinderen hebben de volgende categorieën al geleerd: 
  * Plankwoord; daar mag geen g tussen, 
  * eer-oor-eur-woord; ik schrijf -eer, -oor of -eur 
Daarnaast introduceren we het klankgroepenwoord. Hierbij leren de kinderen voornamelijk om de woorden in 
klankgroepen te verdelen. De regel van het klankgroepenwoord hoeven de kinderen nog niet te kunnen toepassen.  
In de komende week leren de kinderen de volgende categorie: 
  * aai-ooi-oei-woord; ik hoor de j, maar schrijf de i. 
Over twee weken zullen we dit blok afsluiten met een toets om te kijken wat de kinderen dit blok hebben geleerd.  

Burgerschap 

 

Kinderboekenweek 

Woensdag 30 september is de Kinderboekenweek van start gegaan met als thema: ‘'En toen?’' We hebben de 

Kinderboekenweek geopend met een gedicht over tijdmachines.  

 

Wereldoriëntatie    

We werken nog aan het eerste thema van geschiedenis: oer-lang geleden. Inmiddels hebben we geleerd over de 
dinosaurus, de oermens en de ijstijd. De les die nog gaat volgen, gaat over fossielen. We merken dat de kinderen erg 
betrokken zijn tijdens de lessen wereldoriëntatie. In de komende weken zullen we het eerste thema afsluiten met 
een oer-quiz. Hierin kijken we wat de kinderen nog weten en herhalen we een gedeelte van de leerstof.   
 

Stagiaire groep 4 

Mijn naam is Sanne van Beers. Dit jaar loop ik stage in groep 4B, op maandag en dinsdag. Ik zit op het Summa 

College en studeer de opleiding onderwijsassistent. Op dit moment zit ik in leerjaar 2.  

Ik ben al een tijdje terug gestart, en heb het erg naar mijn zin in de klas. Mijn doel is om de kinderen ondersteuning 

te bieden waar nodig. Ik vind het belangrijk dat ieder kind de aandacht krijgt die hij/zij nodig heeft. 

Ik heb veel zin om dit jaar extra ondersteuning te bieden voor de groep, en zelf te kunnen ontwikkelen en leren! 

  



 

Organisatie 

 

Klassenouders 
Twee ouders hebben zich aangemeld als klassenouder van groep 4A. Patricia (moeder van Lieke) en Angela (moeder 
van Yara en Reva) nemen deze taak op zich. Hartstikke bedankt Patricia en Angela! 

Voor groep 4B is er nog geen klassenouder. Mocht u dit willen doen, kunt u zich aanmelden via 
k.devaan@veldvest.nl. Alvast bedankt! 
 
Gymlessen. 
De afgelopen week hebben we in de gymzaal mogen gymmen. Er heeft toen een meting plaatsgevonden. Wij zijn 
nog in afwachting van de uitslag van deze meting. Totdat deze binnen is zullen we buiten gymmen of op een andere 
manier invulling geven aan de gymles. 
 

Belangrijke data 

 

Agenda 

- Herfstvakantie: 19 t/m 23 oktober 2020 

Hiep hiep hoera! 

 

  

  
De komende 2 weken zijn de volgende leerlingen jarig:  
In groep 4A: Zoë 

In groep 4B: Amine, Zoë en Lana  
  
We wensen ze alvast een fijne verjaardag!  
 

Afsluiting 

 

De volgende nieuwsbrief ontvangt u op vrijdag 16 oktober 2020. 

 

Met vriendelijke groet, 

Leerkrachten groepen 4  

Karen de Vaan & Sanne Lauwers 

mailto:k.devaan@veldvest.nl

