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29 november 2019 
 

 

 

Inhoudelijk 

 

Rekenen 

Zoals in de vorige nieuwsbrief al werd genoemd, zijn we inmiddels gestart met blok 5 van rekenen. Hieronder 

nogmaals de doelen die we aanbieden aan de kinderen. 

- Uitbreiding van de keersommen. Relatie tussen de keersommen, de lange optelsom (herhaald optellen), de 

tekeningen (… groepjes van …) en de sprongen op de getallenlijn. 

- De constructie van de tafel van 5 wordt aangeboden met de tafel strategieën halveren, één keer meer en één 

keer minder. 

- Het optellen en aftrekken met tienvouden in sprongen van 10 op de lege getallenlijn. 

- Het maken van een plattegrond bij een blokkenbouwsel en het meten in meters en centimeters wordt 

aangeboden. 

We beginnen langzaamaan met het oefenen van de keersommen. Momenteel zijn we bezig met de tafel van 5 en 

leren we de strategieën om keersom makkelijker op te lossen. Bijvoorbeeld: Als ik 6x5 al heb uitgerekend. Kan ik 

daarna gemakkelijk 7x5 uitrekenen. Dit is namelijk een groepje van 5 meer. Door beeldende voorbeelden, ervaren de 

kinderen de 1 meer en 1 minder methode. Zo komt ook halveren en verdubbelen aanbod. 10x5= 50, 5x5 is dan de 

helft, dus 25.  

 

Taal 

Inmiddels hebben we het blok van taal afgerond met de toets. Er zijn nog wat problemen met de koppeling van de 

resultatenmonitor en parnassys. Dit zorgt ervoor dat er een aantal toetsscores nog niet voor u, als ouder, te zien zijn. 

Met terugwerkende kracht proberen we deze resultaten alsnog te koppelen. De volgorde van de toetsen is als volgt: 

blok 1 Start, blok 2 Onderweg en blok 3 Klein. 

Het volgende blok heet ‘nodig’. De kinderen leren hierbij woorden die over nodig gaan, gradaties in woorden en het 

gebruik van overdrijven als beeldspraak. 

Met spreken en luisteren gaan we verder met het beschrijven van een voorwerp. Deze keer richten we ons niet meer 

op het uiterlijk maar met name op de functie van het voorwerp. Met het onderdeel schrijven leren de kinderen een 

vraag en een antwoord te formuleren en een oproep te schrijven. 

 

Spelling: 

Ook met spelling hebben we blok 3 inmiddels afgerond. Deze week hebben we samen met de kinderen gekeken naar 

hun eigen toets en waar ze de foutjes hebben gemaakt. Dit zorgde voor een bewustwording bij de kinderen en het 

herkennen van de gemaakte fouten. Na nog een paar lessen herhalen, zullen we starten met blok 4. Hierin komen de 

volgende categorieën aanbod. 

 Herhalen van de vorige categorieën  

 Het klankgroepenwoord (zie afbeelding) 

 Verkleinwoord. Grondwoord is … Dat is een … (categorie plus regel). 

Dan … (-je/-tje/-pje) erachter. Ik hoor de /u/, maar ik schrijf de e.  

 Woorden met uw en woorden met versje: Sippe Simon heeft weer 

pech. Ach, het is zo’n lekker joch. Draait zich om en, och, niet huilen. 

Sippe Simon, lach nou toch.  

 Bij het onderdeel grammatica leren de kinderen wat het werkwoord 

is. Daarnaast herhalen we de samenstelling.  



 
 

 

Thema’s 

 

Honderden huizen. 

Het project honderden huizen is nog volop in gang. De kinderen zijn erg enthousiast. Groep 4B heeft deze week een 

nieuw sinterklaaskasteel ontworpen. Hierbij mochten we zelf de ruimtes indelen en zijn we gaan kijken welke 

keersommen erbij hoorden. Groep 4A zal dit komende week gaan doen.  

In de laatste les gaan we als een echte architect een maquette maken van een huis. Hiervoor hebben we een aantal 

schoendozen nodig. Helaas hebben we deze nog niet voldoende ontvangen. Mocht u deze nog hebben liggen, 

ontvangen we deze graag.  

 

Sinterklaas (herhaling).  

5 december is het zover. De aankomst van Sinterklaas en zijn pieten op Veldhoven Midden. Op deze dag starten alle 

leerlingen in de groepen. De ouders (met jongere broertjes/zusjes) die de aankomst ook willen meemaken, vragen we 

om buiten te wachten. Vanwege veiligheidsaspecten en om ervoor te zorgen dat de kleinere kinderen alles goed 

kunnen zien, verzoeken wij ouders om achter de gespannen linten en het muurtje te staan (dus in de wadi’s). Het is 

op dat moment ook van belang dat er geen auto’s op de taxistandplaats staan. De Sint zal rond 8.40u op school 

arriveren en op een feestelijke wijze worden ontvangen. Daarna gaan alle groepen weer terug naar de klassen. 

Sinterklaas en zijn pieten zullen de jonge, niet-schoolgaande kinderen dan nog even begroeten met een handje vol 

strooigoed. Bij slecht weer, zal de geplande intocht op het schoolplein niet doorgaan. De intocht van Sinterklaas vindt 

dan in de school plaats, voor onze eigen leerlingen. Voor alle duidelijkheid; ouders, broertjes en zusjes kunnen hierbij 

dan niet aanwezig zijn. Mochten er relevante / medische zaken zijn, waarmee wij rekening kunnen houden m.b.t. de 

traktatie verzoeken we u dit door te geven aan de groepsleerkracht. 

 

Sjors sportief 

Sinds vrijdag 1 november kan er worden ingeschreven via de website van Sjors Creatief! Ondertussen zijn er al bijna 

1500 (!) aanmeldingen! 

Maar dat is niet alles! Ook komende maanden staan er nog veel leuke, creatieve activiteiten op de planning. 

Daarnaast zijn er deze week nog een aantal nieuwe activiteiten online gezet, waar de kinderen weer op in kunnen 

schrijven. 

In de bijlage van deze nieuwsbrief vindt u de bijbehorende flyer. 

 

Reflectionday.  
Ook dit jaar doen Basisschool EigenWijs en SBO De Verrekijker mee aan het project ‘’Reflectionday’’, deze periode 
loopt van 1 december 2019 tot en met 21 januari 2020. 
Reflectionday is een project dat door VanSchijndelAdvies (VSA) is ontwikkeld. Zichtbaarheid en reflectie staan hierin 
centraal en zorgen voor een betere verkeersveiligheid. Gedurende deze periode wordt er vooral aandacht geschonken 
aan goed zichtbare kleding en materialen in het verkeer bij basisschoolkinderen. Wij hebben voor alle leerlingen 
reflecterende hesjes ontvangen die maandag aan de groepen 4 uitgereikt worden. Het is bedoeling dat deze hesjes 
gedurende de periode van 01-12-2019 t/m 21-01-2020 in het donker worden gedragen, maar ze mogen uiteraard 
daarna ook nog gedragen worden. Ook zullen wij maandag aandacht besteden aan zichtbaarheid in het verkeer. 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

Organisatorisch 

 

Agenda 

- 5 december is de sinterklaasviering op school. 

- Op 6 december start de inloop om 9.30 uur. Om 9.45 uur starten de lessen. 

- 19 december is de Kerstviering. De kinderen zijn dan om 13.30 uur uit en worden om 17.00 uur weer op 

school verwacht. 

- Van 23 december tot en met 3 januari is het Kerstvakantie. 

 

Hiep Hiep Hoera 

 
De komende 2 weken zijn er de volgende verjaardag in de groepen 4: 
In groep 4a zijn Fenne en Mariama 

 

 
Wij wensen jullie alvast een hele fijne verjaardag! 

 

 

 

 

Afsluiting 

 

 

De volgende nieuwsbrief volgt op vrijdag 13 december.  

 

Met vriendelijke groet, 

Marloes de Hond en Karen de Vaan. 


