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4 december 2020 
 

 

 

Inhoud 

 

Rekenen 
Blok 5 van rekenen is inmiddels afgerond. We zijn druk in de weer geweest met de keersommen. Wat betekent 4 x 5 
eigenlijk. En hoe kunnen we dit laten zien. Met behulp van pepernoten hebben we geoefend in het neerleggen van 
keersommen. Het herhaald optellen hebben we gebruikt om de keersom uit te rekenen. Ook hebben we gebruik 
gemaakt van de strategie 1x meer, 1x minder en halveren en verdubbelen. De kinderen hebben geleerd dat ze op 
deze manier in minder stappen tot het antwoord kunnen komen. Dit is inzichtelijk gemaakt voor de kinderen. 
 

Taal  

Bij taal zijn we bijna aan het einde van het blok. We hebben in de klas een boek gemaakt waarin de kinderen hebben 

omschreven hoe hun voorwerp of dier eruit ziet. De kinderen hebben hierbij gelet op wat een dier of ding speciaal 

maakt. We probeerde om het dier of ding in 1 keer te raden. Wanneer dat niet lukte, konden we vaak nog een zin 

toevoegen waardoor het wel duidelijk werd. We gaan hier nog een paar keer mee oefenen. Volgende week zullen we 

de toets van taal maken. De resultaten kunt u dan terugvinden in parnassys. 

 
Spelling 

De afgelopen week hebben we geoefend met Sinterklaaswerkbladen van de methode. In deze werkbladen zijn de tot 
nu toe geleerde categorieën herhaald en hebben we met Sinterklaaswoorden het klankgroepenwoord nog eens goed 
geoefend. Voor volgende week staat het verkleinwoord op de planning. De regel die hierbij hoort is:  
Verkleinwoord = Grondwoord is … Dat is een … (categorie plus regel). Dan … (-je/-tje/-pje) erachter. Ik hoor de /u/, 
maar ik schrijf de e;   
Bijvoorbeeld boompje. Grondwoord is boom, dat is een hakwoord (ik schrijf het woord zoals ik het hoor) + pje. Ik hoor 
de /u/, maar schrijf de e. 
 
Begrijpend lezen 
De afgelopen periode hebben we flink geoefend met het begrijpen van een tekst en het maken van een gatentekst. 
Wat moet er op de lege plaats in de tekst staan? Met de boekjes van beter bij leren hebben we de antwoorden 
gezocht in de tekst en hebben we deze gemarkeerd. Daarnaast hebben we zelf bedacht welke woorden wij het beste 
op het gat vonden passen. De kinderen hebben geleerd dat we steeds een stukje terug en verder moeten lezen en 
niet alleen maar de zin waarin het gat staat. Afgelopen week hebben we de eerste toets gehad van beter bij leren. Dit 
was nog best moeilijk, omdat de kinderen het nu helemaal zelf moesten doen. De resultaten van deze toets kunt u 
terugvinden in parnassys. 
 

Burgerschap 

 

Wereldoriëntatie    

We zijn al ver met het ontwikkelen van ons droomhuis. Zo hebben we al gekeken wie er nodig is voor het bouwen van 

een huis, wat voor huis we mooi vinden en wat een huis allemaal moet hebben. Groep 4a is inmiddels al begonnen 

met het bouwen van dit droomhuis. Groep 4b zal hier komende week mee starten. De kinderen die nog geen 

schoenendoos mee hebben genomen, kunnen dit nog doen. Na deze lessen zal er nog een afsluitende quiz plaats 

vinden om te kijken wat we hebben geleerd. Na de vakantie zullen we starten met een nieuw thema. 

 



 
Muziek 

Inmiddels krijgen we al een aantal weken les van een leerkracht van Art4U. De kinderen genieten zichtbaar. De klas 

doet enthousiast mee en we leren veel nieuwe dingen. Afgelopen donderdag hebben we zelfs aan Sinterklaas kunnen 

laten horen op het klokkenspel wat we al hebben geleerd.  

 

Organisatie 

 

Kerst 
Donderdag 17 december a.s. staat de hele dag in teken van Kerstmis en saamhorigheid. Deze dag zal iets anders 
verlopen dan normaal vanwege de huidige Corona maatregelen. Toch maken we er met de klas een fijne dag van! De 
leerkracht gaat samen met de leerlingen de klas omtoveren tot een sfeervol lokaal. Samen gaan ze de tafels 
versieren en met knutselcreaties het lokaal versieren. Voor de lunch nemen de kinderen zelf eten mee. De 
kerstcommissie heeft wel voor elke leerling een lekkere attentie voorzien.    
In de ochtend zullen er verschillende creatieve ateliers en/of activiteiten plaatsvinden. De groepen 7 van 
BS EigenWijs komen deze dag van locatie de Rank naar MFA midden om samen met de groepen 6 en 8 deel te nemen 
aan de ateliers en de lunch. In de middag zullen er in elke groep kerstactiviteiten plaatsvinden, waarin de 
kerstgedachte wordt meegenomen.   
 

Belangrijke data 

 

Agenda 

- Donderdag 17 december, Kerst op school. 

- Maandag 21 december t/m vrijdag 1 januari is het kerstvakantie. De kinderen worden op maandag 4 januari 

weer op school verwacht. 

 

Hiep hiep hoera! 

 

 
De komende 2 weken zijn er de volgende verjaardagen in de groepen 4:  
 
In groep 4a zijn er de komende twee weken geen jarige.  
In groep 4b is Ravi jarig. 
  

 Wij wensen de jarige alvast een hele fijne verjaardag!  
 

 

Afsluiting 

 

De volgende nieuwsbrief ontvangt u op vrijdag 18 december 2020. 

 

Met vriendelijke groet, 

Leerkrachten groepen 4  

Karen de Vaan en Sanne Lauwers 


