
 

Week 44 

6 november 2020 
 

 

 

Inhoud 

 

Rekenen 

We zijn inmiddels gestart met blok 4 van rekenen. Deze week hebben de kinderen kennisgemaakt met het herhaald 

optellen van groepjes (3+3+3+3= 12). We benoemen hierbij al wel het woord keer, maar gebruiken nog niet het x 

teken. 

Ook zijn we begonnen met het tellen op een lege getallenlijn. Momenteel springen we alleen nog maar sprongen 

van 10 op de getallenlijn, maar later in groep 4 zullen we ook sprongen van 1 gaan toevoegen, zodat we de sommen 

tot 100 goed kunnen oplossen. 

 

Spelling 

Blok 3 van spelling is inmiddels gestart. De kinderen hebben de categorie eeuw, ieuw- woord en het 

langermaakwoord al geleerd. 

Volgende week zullen we het voorvoegsel aanleren. Dit zijn woorden die beginnen met ge-, be- en ver. De regel die 

daarbij hoort is: ik hoor de /u/, maar schrijf de e. 

Naast deze categorieën hebben we bij de samenstellingen aangeboden. De kinderen hebben geleerd dat een woord 

uit meerdere woorden kan staan en dat beide woorden dan een eigen categorie hebben. Om de kinderen hiervan 

bewust te maken moeten zij voor deze woorden een * zetten. 

Daarnaast blijven we druk bezig met het klankgroepenwoord. De kinderen weten steeds beter hoe ze de regel 

moeten toepassen om de woorden op de juiste manier te schrijven. 

 

Burgerschap 

 

 

Wereldoriëntatie    

We zijn gestart met het thema honderden huizen. Dit is een project dat valt onder aardrijkskunde. We hebben het al 

gehad over vergunningen en over wat je allemaal nodig hebt om een huis te bouwen. In de laatste les van dit thema 

gaan we zelf een droomhuis ontwerpen. We gaan dan van een doos en stukjes stof een maquette maken. Het zou 

fijn zijn wanneer uw kind een schoenendoos mee kan nemen. Heeft u nog stukjes stof over waar u niks meer mee 

doet, kunt u deze ook meegeven. Alvast bedankt! 

 

Muzieklessen 

De kinderen hebben de eerste muzieklessen gehad. We hebben geoefend met een klokkenspel 

en met de boomwackers (groep 4b) en leren al stukjes van een ritme te slaan. 

 

 

Nationaal schoolontbijt  
Afgelopen donderdag heeft het schoolontbijt plaatsgevonden. We hebben besproken wat een gezond ontbijt is.  
Zowel de kinderen als wij hebben ervan genoten! Het eten dat nog dicht en over was, wordt gedoneerd aan de 
voedselbank.  



 

Organisatie 

 

 
Ontruimingsoefening 

Op dinsdag 17 november a.s. staat er een ontruimingsoefening gepland. Dit houdt in dat we 

in de praktijk gaan oefenen wat de acties zijn bij een ontruiming. De leerlingen worden 

vooraf voorbereid, zodat ze weten wat er van hen verwacht wordt. 

 

Sinterklaas 

Dit schooljaar vieren we Sinterklaas op donderdag 3 december. Deze dag zal i.v.m. Covid een andere invulling krijgen 

dan normaal. Er zal geen aankomst op het schoolplein zijn zoals andere jaren. De Sint en Pieten komen echter wel 

naar school. In de nieuwsbrief van vrijdag 20 november ontvangt u daar meer informatie over. 

 
 

Belangrijke data 

 

Agenda 

- woensdag 11 november zijn er oudergesprekken. Deze zijn digitaal. U heeft inmiddels een mailtje ontvangen 

met een link voor het gesprek. 

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

- Dinsdag 17 november is er een geplande ontruimingsoefening. 

 

Hiep hiep hoera! 

 

 
De komende weken zijn er geen verjaardagen in de groepen 4. 
 

Afsluiting 

 

De volgende nieuwsbrief ontvangt u op vrijdag 20 november 2020. 

 

Met vriendelijke groet, 

Leerkrachten groepen 4  

Karen de Vaan en Sanne Lauwers 


