
 

Nieuwsbrief groep 4         oktober 2021 

 

Kinderboekenweek en schrijfwedstrijd: 

 
Kinderboekenweek: Worden wat je wil 
 

Binnenkort start de Kinderboekenweek. Dit jaar is het thema “Worden wat je wil”. 

Kinderen voor Kinderen heeft hier ook weer een lied bij geschreven. Dit lied zijn we aan 

het oefenen in de klas. Ook is er dit jaar weer de jaarlijkse schrijfwedstrijd. De kinderen 

schrijven allemaal een verhaal over wat ze zelf graag willen worden ‘als ze groot zijn’.  

 

 

Taal: 

We zijn alweer begonnen aan het tweede blok. De komende tijd staan de volgende 

moeilijkheden op het programma 

 



Spelling: 

Bij spelling is ook blok 2 aan de beurt. Daarbij zijn de volgende onderdelen belangrijk. 

 
 

Rekenen: 

Blok 1 ronden we morgen af, dan kunt u ook de toets resultaten in parnassys zien. 

 

 De kinderen krijgen het eerste werkboek deze week mee naar huis, zo 

krijgt u ook een idee van wat de kinderen in de groep maken.   

In blok 2 van rekenen staan verschillende rekenaspecten centraal, namelijk: 

• Optellen en aftrekken tot 100 met tientallen. 

• Digitaal en analoog klokkijken met kwartieren. 

• Optellen en aftrekken tot 100 zonder tientalpassering, bijvoorbeeld 25+23. 

 

 

 

Verjaardagen: 

In oktober vieren we de verjaardagen van Cas en Naomi! 

2 oktober wordt Cas 7 jaar. 

8 oktober viert Naomi haar 7e verjaardag. 

Van harte gefeliciteerd Cas en Naomi! 

 

 

  



Wist u dat: 

- Wij het fijn vinden als er in de herfstvakantie geoefend wordt met lezen. De 

kinderen krijgen op vrijdag 22 oktober een leesbingo mee voor in de vakantie. Als 

ze deze vol hebben mag de bingo na de herfstvakantie geruild worden tegen een 

kleinigheidje. ( ieder kind mag natuurlijk zijn/haar bingo, vol of niet, komen ruilen ) 

- We de hoofdletters A t/m F al geleerd hebben. 

- U kunt de resultaten van de toetsen van uw kind terugzien in Parnassys. 

- We ons portfolio aan het opbouwen zijn? Kinderen krijgen d.m.v. het Ik-rapport 

inzicht in waar hun leerpunten en kwaliteiten liggen.  
 


