
 

Week 41 

11 oktober 2019 
 

 

 

Inhoudelijk 

 

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 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. 

  
Muziek 

Onlangs zijn we gestart met de muzieklessen gegeven door Tina Brouwers via Art4u. In de eerste les hebben kinderen 

kennis gemaakt met de muzieklerares. Ook hebben zij het lied ‘Opstaan’ geleerd. Afgelopen dinsdag zijn de kinderen 

aan de slag gegaan met de klankborden. Verschillende noten zijn daarbij aan bod gekomen.  

 

Thema’s 

 

Oertijd 

Een aantal weken geleden zijn wij gestart met het thema Oertijd vanuit de methode Blink. We bekeken verschillende 

soorten dinosaurussen, hebben als echte jagers speren gemaakt, zijn aan de slag geweest met grottekeningen en 

hebben geleerd wat een fossiel is. Komende periode gaan wij starten aan het thema Honderden Huizen. Wat komt er 

allemaal kijken bij het bouwen van een huis? In dit thema onderzoeken de kinderen het. Ze gaan als een architect aan 

het werk, gaan zelf iets bouwen en ontwerpen hun eigen droomhuis. 

 

Kinderboekenweek 

Op woensdag 2 oktober hebben wij de Kinderboekenweek geopend met een activiteit rondom het thema 

Vervoersmiddelen. Afgelopen week zijn de kinderen gestimuleerd om nog meer te lezen, is er extra voorgelezen in de 

klas door de leerkracht maar hebben ook de kinderen (die dit wilde) geoefend om een stukje voor de klas te lezen. 

Ook konden kinderen ervoor kiezen om een stukje alleen voor de juf te voor te lezen.  

 

Organisatorisch 

 

Agenda 

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

- Maandag 21 oktober krijgt u de briefjes voor de ouderavond mee. Wij ontvangen deze graag uiterlijk 29 

oktober retour. 

- Donderdag 24 oktober vindt er een ontruimingsoefening plaats.  

- Op 1 november krijgt uw kind het briefje met daarop de datum en tijd voor het oudergesprek mee naar huis. 

- 14 en 19 november vinden de oudergesprekken plaats. 

 

 



 
 

 

 

Hiep Hiep Hoera 

 
De komende 3 weken is er de volgende verjaardag in de groepen 4: 
In groep 4a is Lola jarig. 

 

 
Wij wensen haar alvast een hele fijne verjaardag! 

 

 

 

 

Afsluiting 

 

 

De volgende nieuwsbrief volgt op vrijdag 1 november.  

 

Wij wensen u en de kinderen een fijne herfstvakantie en zien jullie graag weer op maandag 21 oktober op school. 

 

Met vriendelijke groet, 

Marloes de Hond en Karen de Vaan. 


