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Les op afstand    
Na intern overleg de afgelopen dagen is het ons gelukt zoveel mogelijk gezamenlijk op te trekken in het geven van les 
op afstand. Vanaf 4 januari zullen we het onderwijs aan onze leerlingen weer op afstand verzorgen.  
    
Op 4 januari hebben beide groepen een groepsmoment. Groep 4a van 10.00 tot 10.30 uur, groep 4b van 09.00 tot 
09.30 uur. Op dit moment wordt er aan de hele groep verteld wat er verwacht wordt van de leerlingen. De leerkracht 
houdt een kringgesprek, zal de weekplanning uitleggen en delen via Teams. Ook wordt aangegeven op welke 
momenten de leerlingen online in een videobelmoment verwacht worden. Dit wordt ook in de agenda van Teams 
gezet, zodat dit altijd goed terug te vinden is. De leerkracht van uw kind is tijdens de ‘schooluren’ beschikbaar voor de 
leerlingen.   

• Bij het kopje ‘’bestanden’’ in Teams, zijn alle materialen per dag beschikbaar. Dit zijn bestanden zoals, 
de dagplanning en instructievideo’s en het oefenen van het klankgroepenwoord. 
• Bij het kopje ‘’opdrachten’’ staan de dictees en de quiz van begrijpend lezen.  
• Mocht uw kind een vraag hebben, dan mag hij/zij de desbetreffende leerkracht een berichtje sturen 
via Teams. De leerkracht zal dan vanzelf contact opnemen.  

  
In de eerste schoolweek na de kerstvakantie zullen alle leerkrachten u als ouder bellen om te informeren hoe het 
gaat.  Op vrijdag 8 januari zullen we u, in een extra groepsnieuwsbrief, informeren over de week van 11 t/m 15 
januari. U kunt bij vragen contact opnemen met de leerkracht via de mail, ook voor het maken van een belafspraak. 
In deze nieuwsbrief gaan wij dieper in op alle zaken rondom het thuiswerken.  
 

 

Inhoud 

 

Rekenen 
De afgelopen weken hebben we een start gemaakt aan blok 6, waarbij we kennis hebben gemaakt met de constructie 
van de tafels van 2, 3 en 4 met de strategieën verdubbelen, halveren, één keer meer en één keer minder. We hebben 
verder een begin gemaakt aan het optellen t/m 100 zonder en met tienvoudoverschrijding op de lege getallenlijn. Dit 
doel komt voornamelijk aan bod komen tijdens het thuiswerken, vandaar dat we hier het t-schema met u zullen 
delen. U kunt uw kind op deze manier begeleiden a.d.h.v. de stappen die wij ook in de klas aanbieden. 
Voor de rekenlessen zijn 
instructiefilmpjes opgenomen. Het is 
fijn om deze filmpjes voorafgaand 
aan het werkboek door uw kind te laten 
bekijken. Verder staat er in de 
dagplanning vermeld welke les, 
bladzijden en opdrachten er gemaakt 
moeten worden. Wat niet tussen de 
haakjes staat is de basis. De opdrachten 
die tussen haakjes staan, zijn voor de 
snelle rekenaars. Het zou fijn zijn als u 
het werk van de kinderen wilt nakijken. 
Bij vragen of onduidelijkheden 
kunt u altijd contact opnemen met 
ons.  
 



 
Taal  

In de week voor de lockdown hebben de kinderen de taaltoets van het hoofdstuk Klein gemaakt. Tijdens het 

thuiswerken zullen de kinderen beginnen met het nieuwe thema: Nodig. Het is belangrijk dat ze de filmpjes kijken die 

op Teams worden geplaatst.  

 
Spelling 

Tijdens het thuiswerken zullen de kinderen werken aan blok 4 – week 4 en blok 5 - week 1. Blok 4 – week 4 zijn 
herhalingslessen van het hoofdstuk. De tot nu toe aangeboden categorieën worden nogmaals aangeboden en 
uitgebreid. Tijdens het thuiswerken vragen wij de kinderen eerst de filmpjes te kijken, alvorens ze de opdrachten gaan 
maken. Voor het dictee hebben ze hun dicteeschrift nodig en voor het klankgroepenwoord mogen ze een wit blaadje 
of hun schriftje gebruiken.  
Tijdens de tweede week van de lockdown beginnen we met een nieuw blok: blok 5. Tijdens dit blok leren kinderen het 
schrijven van klankgroepwoorden, nieuwe ei-woorden en het gebruik van hoofdletters.  
 
Begrijpend lezen 
De kinderen zullen zelfstandig werken aan teksten uit beter bij leren. Het gaat hier voornamelijk om tekstbegrip. In de 
klas hebben de kinderen geleerd om de tekst eerst 2x te lezen voordat ze aan de vragen beginnen. Tijdens het maken 
van de vragen is het belangrijk om de volgende strategieën toe te passen: voorspellen van de tekst, een stukje terug 
of een stukje vooruit lezen, foute antwoorden doorstrepen en uiteindelijk kijken wat het beste antwoord is.  
 
Schrijven   
In groep 4 leren de kinderen het schrijven van de hoofdletters. In de 
dagplanning staat aangegeven welke bladzijde de kinderen mogen maken 
voor schrijven. Bij schrijven is het belangrijk om aandacht te besteden aan een 
goede potloodgreep en schrijfhouding. Het gaat erom dat de kinderen de tijd 
nemen en rustig en nauwkeurig schrijven. Ze moeten hierbij letten op de 
lijnen. Op onze Teams pagina vindt u instructiefilmpjes over het aanleren van 
de hoofdletters. Het kan zo zijn dat deze letters anders aangeboden worden 
dan dat u ze ooit heeft geleerd. 
 
Computerprogramma’s   
Wanneer uw kind inlogt via zuluconnect.net kan hij/zij een aantal icoontjes zien. Er zijn een aantal iconen die wij 
gebruiken. Dat zijn die van Teams, spellingoefenen, squla, tafeldiploma en rekentuin.  
Teams is voor de groepspagina en het online contact met de leerkracht en klasgenoten.  
De programma’s van spellingoefenen en rekentuin zijn voor het inoefenen van spellingcategorieën en reken 
strategieën.  
Squla biedt op alle vakgebieden oefeningen aan. Deze worden steeds moeilijker. 
Uw kind heeft ook de inlogcodes gekregen voor tafeldiploma.nl. Uw kind kan hierop oefenen met de keersommen. De 
keersommen die we al hebben behandeld in de klas zijn: 1 t/m 5 en 10.  

Burgerschap 

 
Online groepsmoment  
Op maandag 4 januari heeft iedere groep een online moment om fijn het nieuwe jaar te starten. Deze momenten 
verschillen van tijd per groep. Groep 4a: 10.00-10.30 uur en groep 4b: 09.00-09.30 uur  
  
Tijdens dit moment willen we graag met alle leerlingen even bijpraten en elkaar zien en horen. We hopen dan een 
groepsgevoel te creëren en het samenzijn op afstand fijn te kunnen organiseren.  
Het is dus de bedoeling dat iedereen op dit moment online komt.  
Wanneer jullie hierin thuis nog hulp nodig hebben van ons als leerkrachten, mogen jullie dit laten weten.  
Op donderdag 7 januari zullen we weer een online moment houden met de groep. De tijden zijn hierin hetzelfde.   
Groep 4a: 10.00-10.30 uur en groep 4b: 09.00-09.30 uur   
  



 
Contact met leerkracht  
We begrijpen in deze tijd dat kinderen behoeften hebben aan contact en gesprekjes. De leerkracht is op dinsdag, 
woensdag en vrijdag op bovengenoemde tijdstippen beschikbaar om vragen te beantwoorden of een praatje. 
Hiervoor kunnen de kinderen vanuit de agenda deelnemen en zal er een link staan op de teamspagina. Op dinsdag, 
woensdag en vrijdag zijn deze momenten vrij gehouden en kunnen kinderen vrij inbellen via de gedeelde link op de 
teamspagina of via de agenda. 
  
Contact met klasgenoten  
Dinsdag is er op school uitgelegd hoe de kinderen in contact kunnen komen met elkaar. Het is aan jullie thuis vrij om 
hierin te sturen of te helpen. Het is fijn voor kinderen om, ondanks deze gekke tijd, toch hun vriendjes en 
vriendinnetjes te blijven zien en spreken. We willen aan jullie vragen of een oogje in het zeil te houden tijdens deze 
gesprekken.  
  
Bellen met de leerkracht  
In de eerste schoolweek zullen wij als leerkrachten telefonisch contact met u opnemen om te informeren   
hoe het gaat.  
 

Organisatie 

 

Dagplanning  
In de bijlage, van dezelfde mail als waarin deze nieuwsbrief wordt verstuurd, is een dagplanning toegevoegd. Deze 
dagplanning is gemaakt voor de week van 4 t/m 8 januari. Hierop is zichtbaar wat er iedere dag gedaan moet worden 
en kunnen de kinderen zelf bijhouden wanneer ze iets hebben afgerond. Dit is dus de planning die je thuis 
aan moet houden. De volgorde is hierin voor jullie zelf te bepalen en de mate van structuur die u hierin biedt dus ook. 
In de planning staat met dikgedrukte letters aangegeven wanneer de kinderen eerst een (instructie)filmpje moeten 
kijken.  
  
Teams Agenda  
Er zijn een aantal online momenten vastgezet in de agenda van Teams. Dit zijn de groepsmomenten, de extra 
instructies en eventuele extra gesprekken. Wanneer je de Teams pagina bekijkt kun je aan de linkerzijde het icoontje 
van agenda aanklikken. Hierin staat welke dagen en tijden er een online moment is in gepland voor uw kind. De 
momenten kunnen dus per leerling verschillend zijn.  
  
Nieuwsbrief 8 januari  
Er zal op vrijdag 8 januari een nieuwsbrief worden verstuurd met verdere informatie. We zullen jullie dan informeren 
over de week van 11 t/m 15 januari.  
 
Even voorstellen 
Beste ouders, 
Graag wil ik mij even voorstellen. Ik ben Joyce Stapelbroek- Hittema en ik ben leerkracht op basisschool Eigenwijs. 
Afgelopen juli ben ik bevallen van mijn zoontje Joep. Sinds deze week ben ik weer begonnen met werken in groep 5b.  
Ik werk op dinsdag, donderdag en vrijdag, waarvan ik de donderdag en vrijdag in groep 5b sta. 
Vanaf dinsdag 5 januari zal ik elke dag dinsdag naast Sanne Lauwers in groep 4 staan. Vanwege de lockdown zal ik de 
eerste twee weken online voor de groep aanwezig zijn. Mochten ouders of kinderen vragen hebben, dan mag u altijd 
mailen (j.stapelbroek@veldvest.nl) of u kunt mij een berichtje sturen via Teams. 
Dan gaan we er samen met de kinderen en juf Sanne een fijn schooljaar van maken! 
 
  

mailto:j.stapelbroek@veldvest.nl


 
Normering toetsen Staal spellingtoetsen  
We zijn nu al ruim een jaar bezig met implementatie van de methode Staal en zijn op het punt gekomen om de 
normering te evalueren. De normering vanuit de methode is 80%. Na een jaar werken met deze methode is gebleken 
dat deze normering niet passend is in vergelijking met de CITO normering en het beeld van de leerling tijdens de 
lessen. Wij hebben onderzocht hoe we dit het beste kunnen aanpassen. Vanuit de methode STAAL zijn er richtlijnen om 
de normering aan te passen naar 70%. Deze hebben wij overgenomen.    

Dit betekent dat we van de spellingtoets het onderdeel ‘dictee’ voor de groepen 4 t/m 7 opnieuw gaan invoeren met de 
70% normering. Groep 8 wordt vanaf blok 4 meegenomen. Hierdoor veranderen de scores van uw 
kind. De onderdelen ‘werkwoorden en ‘grammatica’ worden niet aangepast.   

Belangrijke data 

 

Agenda 

- Maandag 21 december t/m vrijdag 1 januari is het kerstvakantie.  

- Thuiswerken: maandag 4 januari t/m vrijdag 15 januari. 

- Groepsmomenten op maandagen en donderdagen:  

Groep 4a: 10.00-10.30 uur 

Groep 4b: 09.00-09.30 uur 

- Maandag 4 januari t/m vrijdag 8 januari: de groepsleerkracht van uw kind neemt telefonisch contact met u 

op.  

Hiep hiep hoera! 

 

 
De komende 3 weken zijn er de volgende verjaardagen in de groepen 4:  
 
In groep 4a zijn er de komende twee weken geen jarigen.  
In groep 4b zijn Gino en Basel jarig. 
  

 Wij wensen de jarige alvast een hele fijne verjaardag!  

 
*verjaardagen kunnen, bij heropening van de scholen, in afstemming met de 
leerkracht gepland en gevierd worden.  
 

 

Afsluiting 

 

De volgende nieuwsbrief ontvangt u op vrijdag 8 januari 2021. 

 

Wij wensen u ondanks de maatregelen fijne feestdagen en een gelukkig en gezond 

2021. 

 

Met vriendelijke groet, 

Leerkrachten groepen 4  

Karen de Vaan, Sanne Lauwers en Joyce Stapelbroek 


