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Inhoud 

 

Rekenen 

Inmiddels is blok 3 van rekenen alweer afgerond. We hebben gemerkt dat voor een aantal kinderen de klok nog 

moeilijk is. Na de vakantie herhalen we blok 3 voordat we naar blok 4 gaan.  

Het zou fijn zijn als de klok nog extra kunt oefenen met uw kind. Het gaat dan met name om 5/10 voor en over het 

hele uur.  

In blok 4 zullen we starten met de begripsvorming van vermenigvuldigen. In het begin worden de keersommen 
aangeboden als sprongen of groepjes van (3 groepjes of sprongen van 4). We starten eerst met het oplossen in 
herhaald optellen (4+4+4). Later in het blok wordt ook het gebruik van het keerteken aangeboden (3x4).  
Daarnaast krijgen de leerlingen verder- en teugtellen in sprongen van 10 (vanaf een willekeurig getal 13-23-33 etc.), 
waarde van euromunten en briefjes zodat ze gepast kunnen betalen, het berekenen van een oppervlakte, aanvullen 
tot het 10-voud (23 + … = …) en het schattend plaatsen van getallen op de getallenlijn.  
  
Taal 
De afgelopen weken hebben we gewerkt aan het thema onderweg van STAAL. Na de vakantie zijn er nog een aantal 
lessen en een aantal momenten om een aantal doelen nog een keer te herhalen. Daarna zullen we dit blok afsluiten 
met de toets en starten we met het nieuwe thema. Dit is het thema klein. De doelen die hierbij horen zijn:  

• We leren woorden die met klein te maken hebben.  
• Het gebruik van verkleinwoorden en woorden die grootte aangeven.  
• Een beschrijving van iets geven. 
• Een beschrijving schrijven.  

 

Spelling 

Na de vakantie zullen we starten met blok 3 van spelling. Naast het herhalen van de categorieën van blok 1 en 2 

komen er ook nieuwe categorieën aanbod, namelijk:  

- het eeuw, ieuw, uw woord; ik denk aan de u. 

- het langermaakwoord: ik hoor een /t/ aan het eind, dus langer maken. Ik hoor of ik d of t moet schrijven. 

- Voorvoegsel: ik hoor de /u/ maar schrijf de e. 

Naast deze categorieën krijgen we bij het onderdeel grammatica les over het herkennen van samenstellingen zoals 

fietsbel -> fiets en bel. 

Het afgelopen blok hebben we het 

klankgroepenwoord geïntroduceerd. De kinderen 

hebben geoefend met het in klankgroepen verdelen 

van woorden (boo – men). Zij kijken dan naar de 

laatste letter en bepalen wat ze met het woord 

moeten doen. Hierbij maken we gebruik van de 

klankgroepenkaart om te bepalen hoe we het woord 

moeten schrijven. 

 



 
 

Burgerschap 

 

 

Wereldoriëntatie    

Het thema oer lang geleden is afgerond. We hebben de quiz gedaan en de kinderen lieten zien dat ze heel veel 

vragen nog wisten. Het komende thema heet honderden huizen. Dit is een project dat valt onder aardrijkskunde. 

We gaan het hebben over het bouwen van een huis en alles wat daarbij komt kijken. De eerste les gaat over 

architecten en het ontwerpen van een huis. De kinderen mogen hun eigen droomhuis mogen tekenen.  

 

Muzieklessen 

Na de vakantie starten de wekelijkse muzieklessen. Deze lessen worden gegeven door 

muziekleerkrachten van Art4u. 

Groep 4a krijgt muziek op dinsdag. 

Groep 4b krijgt muziek op donderdag.  

 

Organisatie 

 

 
Schoolfoto  
De leerlingen hebben afgelopen week het bestelkaartje voor de schoolfoto mee naar huis gekregen. Via de 
informatie die daarop staat, kunnen de schoolfoto’s worden besteld. 
 
 
Nationaal schoolontbijt  
 Op donderdag 5 november hebben we weer een schoolontbijt, met als thema:   
“Een betoverende tijd begint met een gezond ontbijt”. Het nationaal schoolontbijt met dit thema wordt feestelijk 
geopend vanuit de Efteling.  
We bespreken in de week ervoor met de kinderen waarom het belangrijk is om goed te ontbijten.  
 
Het gezonde ontbijtpakket bevat:   
volkorenbrood, volkorenbolletjes, volkoren krentenbollen, glutenvrij brood, glutenvrije bolletjes, volkorencrackers, 
halvarine, 30+ kaas, appelstroop, 100% pindakaas, halfvolle melk, halfvolle yoghurt, thee, ei, komkommers en fruit.  
 
De kinderen moeten voor het ontbijt het volgende meenemen:  
een bord, yoghurtbakje, beker, mes en lepel. Alles voorzien van naam en graag in een tas!  
Deze ontbijtspullen mogen vanaf 4 november al meegenomen worden of anders in de ochtend van donderdag 5 
november.  
We beginnen de dag gewoon om 8.30 uur.  
 
Tot slot:  
Wegens aangescherpte RIVM maatregelen maken we geen gebruik van ouderhulp bij het ontbijt.  
Uiteraard nemen wij de RIVM maatregelen met betrekking tot hygiëne in acht!  
  



 
 

 

Belangrijke data 

 

Agenda 

- Herfstvakantie: 19 t/m 23 oktober 2020 

- Maandag 2 november en woensdag 11 november vinden de oudergesprekken digitaal plaats. U krijgt 

maandag na de vakantie het briefje hiervoor mee. In de eerste week na de vakantie zult u via de mail de link 

ontvangen om deel te nemen. 

- Donderdag 5 november: Nationaal Schoolontbijt 

- Dinsdag 10 november is het studiedag. De kinderen zijn vrij.  

 

Hiep hiep hoera! 

  

 
De komende 3 weken zijn de volgende leerlingen jarig:  
 

In groep 4A: Denchy 

In groep 4B: Tim, Raf, Isabel 
  
We wensen ze alvast een fijne verjaardag!  
 
 

Afsluiting 

 

De volgende nieuwsbrief ontvangt u op vrijdag 6 november 2020. 

 

Met vriendelijke groet, 

Leerkrachten groepen 4  

Karen de Vaan en Sanne Lauwers 


