
 

Week 50 

13 december 2019 
 

 

 

Inhoudelijk 

 

Rekenen 

Inmiddels is blok 5 alweer bijna afgerond. De resultaten zullen zo snel mogelijk aan Parnassys gekoppeld worden. 

Volgende week wordt de stof herhaald en na de kerstvakantie starten we met blok 6. In dit blok worden de tafels van 

2,3 en 4 geconstrueerd met de strategieën halveren, verdubbelen, één keer meer en één keer minder. Ook gaan de 

leerlingen aan de slag optellen t/m 100 zonder en met tienvoudoverschrijding op de lege getallenlijn. Daarnaast gaan 

we gepast betalen met munten en briefjes van 5, 10, 20 en 50.  

 

Taal 

We zijn deze week gestart met het nieuwe blok van taal. Dit thema heet Nodig. De doelen die bij dit thema horen zijn:  

- We leren woorden die met Nodig te maken hebben; 

- We verkennen gradaties in woorden en het gebruik van overdrijven als beeldspraak; 

- We leren het beschrijven van een voorwerp op basis van functie 

- We leren onze beschrijving publiceren op een tentoonstelling 

 

Spelling: 

Afgelopen week zijn we gestart met blok 4. In dit blok is het klankgroepenwoord een belangrijke categorie. Het 

klankgroepenwoord wordt in vaste stappen geoefend: 

Stap 1: Verdelen in klankgroepen 

Stap 2: Bepalen van de laatste klank 

Stap 3: Bepalen van de groep 

Stap 4: Bepalen wat je moet doen  

Het klankgroepenwoord komt vanaf blok 4 ook voor in de dagelijkse dictees die we afnemen. Naast het 

klankgroepenwoord komen ook werkwoorden, verkleinwoorden, woorden van het uw-rijtje en luchtwoorden van het 

versje aan bod. Ook streven we ernaar om de kinderen vanaf blok 4 het dictee te laten maken zonder het gebruik van 

de categoriekaart. De kinderen denken ‘in hun hoofd’ aan de categorieën.   

 

Als bijlage hebben we een overzicht van de categorieën met de bijbehorende regels toegevoegd. De regels tot en met 

10 hebben we al aangeboden. Regel 11 en 12 worden op korte termijn aangeboden. Ook staat de tekst van de ei-rap 

en de au-rap op deze kaart. De kinderen leren met deze rap de woorden met ei en au. 

 

Thema’s 

 

Honderden huizen. 

In de laatste les van het thema Honderden huizen gaan we aan de slag met het bouwen van ons droomhuis in de 

vorm van een maquette. Volgende week zullen we daadwerkelijk de maquettes gaan maken. Er zijn inmiddels al wat 

schoenendozen binnengekomen. Nadat de kinderen een aantal voorbeelden hebben gekregen van maquettes, 

denken zij na over welke aspecten zij in hun droomhuis graag terug zouden zien. Ten slotte gaan de kinderen in kleine 

groepjes aan de slag met het creëren van hun eigen droomhuis aan de hand van schetsen uit eerdere lessen.  

 



 
Kerst 

Afgelopen vrijdagmiddag heeft u via de mail informatie ontvangen over het diner dat op 19 december wordt 

gehouden i.v.m. kerst. De inschrijflijsten hangen vanaf maandag bij de deur van de klas. Er zijn al veel inschrijvingen 

gedaan!  

 

Hieronder nogmaals de mail die u vorige week heeft ontvangen: 

Dit jaar wordt er met de kerstviering een diner georganiseerd. Hierover staat informatie in de schoolnieuwsbrief. 

Een aantal belangrijke punten staan hieronder vermeldt: 

- de inschrijflijsten hangen vanaf maandag 9 december bij de deur van de groepen;  

- graag voor ongeveer 6 kinderen iets te eten maken. Let op: we kunnen op school niets opwarmen of afbakken; 

- vanaf 18 december bord, beker en bestek mee naar school nemen; 

- donderdag 19 december is de school om 13.30 uur uit; 

- tussen 17.00 uur en 17.15 uur worden de kinderen weer op school verwacht;  

- de kinderen mogen in feestelijke kleding naar school komen;  

- tussen 18.30 uur en 18.40 uur moeten de kinderen opgehaald worden.  

 

Organisatorisch 

 

Agenda 

- 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 4 weken zijn er de volgende verjaardag in de groepen 4: 
Daley en Lynn in groep 4A 

Daphne, Lama en Mohamad in groep 4B 

 
Wij wensen jullie alvast een hele fijne verjaardag! 

 

 

 

 

Afsluiting 

 

 

De volgende nieuwsbrief volgt op 10 januari. 

 

Wij wensen u alvast een fijne feestdagen en een goede start van het nieuwe jaar!   

 

Met vriendelijke groet, 

Marloes de Hond en Karen de Vaan. 


