
 

Week 8 

22 februari 2019 
 

 

 

 

Spelling  

 

We oefen op dit moment de volgende onderdelen: 

Woorden met schr-, ch, -cht, ou. 

 

Rekenen  

 

We hebben blok 8 afgerond en we starten komende week blok 9. In blok 9 werken we aan de volgende doelen:  

 

REKENEN T/M 100: 

- Aan het eind van dit blok kunnen wij getallen optellen en aftrekken op de lege getallenlijn in twee of drie sprongen. 

 

VERMENIGVULDIGEN: 

- In dit blok oefenen wij de tafels van 4, 6, 8 en 9 vanuit de ankerpunten; 2x, 5x en 10x.  

- Aan het eind van dit blok kennen wij de tafel van 9 door gebruik te maken van; halveren, verdubbelen, één keer 

minder en één keer meer.  

- Aan het eind van dit blok kennen wij de tafels van 2, 3 en 4 uit ons hoofd.  

 

METEN / WEGEN: 

- In dit blok oefenen wij met het maken van mutsen door gebruik te maken van het vergroten en verkleinen van de 

cirkelsector 

 

TIJD: 

- Aan het eind van dit blok kunnen wij de tijdsduur bepalen tussen twee tijdstippen. 

 

Rapportgesprekken 26-01-2019 en 28-02-2019  

 

Vandaag hebben we de rapporten mee naar huis gegeven. Komende week zijn de rapportgesprekken, u heeft 

hiervoor een brief ontvangen waarop staat op welke dag en hoe laat wij u verwachten.   

 

Carnaval 

 

Alaaf!  

Ook dit jaar vieren we carnaval op school. Vrijdag 1 maart is het van 8.30 uur tot 12.15 uur feest op school. Uw kind 

mag deze dag verkleed naar school komen. De kinderen brengen gewoon hun pauze hap (fruit en drinken) mee naar 

school, zoals altijd. Daarnaast krijgen ze van ons ook nog een lekker extraatje. De groepen 1 t/m 4 gaan kijken naar 

een mooi optreden. De groepen 5 t/m 8 bereiden optredens voor in de klassen die we deze dag aan elkaar laten 

zien.  



 
 

Verder gaan we hossen en zijn er andere activiteiten zoals Just Dance, kleuren of 

film kijken voor kinderen die niet willen hossen. Ook kunnen de kinderen die dat 

willen geschminkt worden. We willen u vragen uw kind geen losse 

speelgoedonderdelen (geweren, toverstafjes enz.) van het kostuum mee te geven 

naar school. Die raken vaak kwijt en we willen het verdriet, omtrent het verliezen 

of stuk gaan van deze attributen, graag voorkomen. We willen u ook vragen om 

geen confetti of spuitbusjes mee te geven. U mag wel serpentines meegeven. De 

Prins en Prinses zijn vandaag bekend gemaakt.  

 
 

WereldWijde WiskundeWedstrijd W4 Kangoeroe 

 

Een aantal leerlingen die erg goed zijn in rekenen mogen mee doen met de Kangoeroe Wiskunde 
Wedstrijd. Deze leerlingen gaan extra oefenen met het maken van breinbrekers en oude wedstrijd-
opgaven, waarbij ze extra uitgedaagd worden in logisch denken en het oplossen van (wiskundige) 
vraagstukken. De wedstrijd vindt plaats op donderdag 21 maart en we wensen alle leerlingen veel succes 
met de voorbereidingen. 
 

Herhaling oproep Koningsspelen 

 

Ook dit jaar doet basisschool EigenWijs weer mee met de Koningsspelen op vrijdag 12 april 2019. 
Zoals elk jaar hopen wij ook dit jaar dat veel ouders (we denken ook aan grootouders, oppasouders, tantes en ooms) 
ons kunnen helpen, in de vorm van het begeleiden van de activiteiten, tot het mee klaar zetten (en weer opruimen) 
van materialen. 
 
U zult begrijpen dat voor het slagen van deze dag natuurlijk veel hulp nodig is. Groep 8 mag groepjes begeleiden met 
leerlingen van groep 1 t/m 3. We zoeken echter nog hulp bij het begeleiden van de spellen. 
  
Graag vóór 27 februari aanmelden via r.smets@veldvest.nl. 
In de mail graag het volgende vermelden: 
- Naam 
- Naam kind + klas 
- Voorkeur hulp bij onderbouw of bovenbouw (hier probeert de commissie zoveel mogelijk rekening mee te houden) 
- Waar u zich voor wilt aanmelden:  

 Helpen met klaarzetten; 

 begeleiden van een activiteit; 

 helpen met opruimen na afloop.                                                            
 
In week 11 krijgt u per mail een bevestiging met aanvullende informatie. 
 

 

Nieuwe leerlingen 

 

Na de vakantie komt er in beide groepen een nieuwe leerling. Luca komt in groep 4a en zijn broer Dante komt in 4b. 

Aankomende woensdag komen ze alvast een dagje meekijken! Wij wensen beide heren heel veel plezier en succes!! 
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Hiep hiep hoera!! 

 

Liam (4a), Zenab (4b) 

 

Wij wensen jullie alvast een hele fijne verjaardag! 

                                                                                                                                                          

 

 

 

 

 

Agenda 

 
- Dinsdag 26 februari en donderdag 28 februari: Oudergesprekken  
- Vrijdag 1 maart: Carnaval op school. 
- Maandag 4 t/m vrijdag 8 maart: Carnavalsvakantie 
- Vrijdag 15 maart: Leerlingen vrij i.v.m. de staking. 

 

 

Met hartelijke groeten, 

Leerkrachten groep 4 

Leonie Mooren, Juul Wijnen en Laura Neutkens 

 

 

 

  


