
 
 

                                                                                                                        
 

    Nieuws 13 uit 
     

 

                               
Technisch lezen/taal                              

De zomervakantie komt in zicht en we werken toe naar de afsluiting van het schooljaar. Terugkijkend 

naar waar de kinderen begonnen zijn met leren lezen tot nu zien we een mooie 

ontwikkeling.   
De kinderen zijn begonnen met het leren van letters en het lezen van 

eenvoudige eenlettergrepige woorden. Daarna zijn ze gegroeid naar het lezen 

van meerlettergrepige woorden. Hiermee is de basis voor vlot leren 

lezen gelegd. De kinderen kunnen nu verder werken aan het 

verbeteren van hun leesvaardigheid tot het niveau waarop wij als 

volwassenen lezen.  

 

In de kern afsluiting van de methode met als thema “een wereld vol boeken” staan we stil bij wat we 

hebben gedaan dit schooljaar en kijken we vast vooruit naar de zomervakantie. 

In deze laatste kern komen opa en Kim en de andere personages van het Puddingboomplein terug in 

het verhaal ‘De verhalendief’. De verhalendief uit de titel blijkt uiteindelijk de 

meester van groep 4 te zijn, die in de bibliotheek boeken heeft verzameld voor 

het nieuwe schooljaar. Door dit verhaal en de activiteiten in deze kern ervaren de 

kinderen dat boeken hun wereld verruimen en dat ze door boeken ontdekkingen 

kunnen doen. We stimuleren de kinderen om na te denken over welke boeken ze 

willen lezen in de zomervakantie. Daarnaast staan we stil bij andere activiteiten 

die met vakantie te maken hebben, zoals sport en spel, zomer en waterpret, en 

speeltuin en pretpark.  
 

In deze kern komen geen nieuwe woordtypen meer aan bod. Tijdens de lessen lezen en spelling 

oefenen de kinderen verder met alles wat ze het afgelopen jaar hebben geleerd en tijdens de andere 

lessen passen ze het geleerde toe door zinnen en korte tekstjes te schrijven, voor te lezen en 

eventueel een presentatie te geven. Deze lessen zijn gekoppeld aan woordenschatuitbreiding. 

De kinderen oefenen in groepjes het voordragen van teksten met het boekje ‘Toneellezen’, waarin ze 

allemaal een rol voor hun rekening nemen. 

 

 

Lezen in de vakantie 

Is uw kind niet zo’n actieve lezer? Stimuleer dan het lezen van boeken door vaak 

samen met uw kind te lezen. In samenwerking met de bibliotheek proberen we het 

lezen in de vakantie te stimuleren. Misschien vindt uw kind het moeilijk om zelfstandig 

een boek te lezen? Lees dan regelmatig een stukje van het boek voor waarin uw kind 

leest. Laat uw kind wel meelezen, bijwijzen, eventueel samen met u hardop lezen. 

Vooral als het technisch lezen wat moeizamer verloopt, heeft uw kind veel steun aan 

iemand die hardop meeleest. Daarbij houdt uw kind echter wel plezier in het lezen van boeken. 

De teksten die uw kind in groep 4 aangeboden zal krijgen, sluiten aan bij het 

leesniveau van eind groep 3. Een terugval in leestempo en leesvaardigheid 

zou niet bevorderlijk zijn voor de leesontwikkeling en het leesplezier van uw 

kind 

U kunt ook het VakantiebiebApp-programma van de bibliotheek downloaden. 

Zo heeft u altijd een  boek voor uw kind bij de hand.  
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Rekenen 

Bij het rekenen hebben we blok 12 inmiddels ook afgerond. In dit blok zijn we verder gegaan met: 

 het verkennen van de getallenrij tot en met 100,  

 het tellen van grote hoeveelheden 

 het rekenen met dubbelen en bijna-dubbelen 

 het maken van twee optellingen en twee 

aftrekkingen bij een splitsing 

 het optellen en aftrekken van 11 tot 20 

 het aftrekken tot en met 10 (met de splitsing als hulpsom)  

 het samen nemen van 10 en een aantal eenheden 

 ruimtelijke oriëntatie: het tellen van tegels in tegelvloeren tellen en de prijs ervan berekenen. 

De komende weken blijven we aan de slag met deze leerstof.  

 

Naast het lezen, is het ook goed om te blijven rekenen in de vakantie. Uw kind kan in de vakantie ook 

op Rekentuin blijven oefenen.  Het oefenen van het snel vlot optellen en aftrekken blijft belangrijk om 

ook hier geen terugval in te krijgen.   

             

                                         
Kunstweken en Burgerschap “participatie” 

De kunstwerken, zoals kunstenaar Warhol ze maakte, zijn af. Vandaag krijgen de kinderen hun 

museumfolder mee naar huis om thuis hun museum te openen. In deze folder staat hoe dat in zijn 

werk gaat. Wanneer het eigen museum geopend is, wordt het kunstwerk zichtbaar in onze 

klassengalerie. Dan gaan we de werken bespreken. Dit doen we aan de hand van stellingen. Kinderen 

leren hun mening te geven en argumenten hiervoor te bedenken. Op deze manier komt het project 

Participatie van Burgerschap aan de orde.   

 

 

Muzieklessen 

Dit schooljaar hebben we muziekles gehad van meester Vincent van ART4U. 

Met zijn gitaar wist hij de kinderen te motiveren, maar vooral veel plezier te laten 

beleven in het maken van muziek. De lessen met de boomwhrackers en ukulele 

waren erg in trek. Ook het bewegen op muziek, de verschillende muziekstijlen 

en de spelletjes met betrekking tot ritmes en hoog-laag enthousiasmeerden de 

kinderen. 

We willen meester Vincent dan ook hartelijk danken voor zijn inzet, enthousiasme en leuke lessen.     

 

 
Afsluitende judoclinic 

Op vrijdag 21 juni a.s. vindt van 10.00-11.00 uur in sporthal Den Ekkerman de 

afsluitende judoclinic plaats. In deze clinic laten de kinderen van de deelnemende 

scholen zien wat ze in de judolessen geleerd hebben. Ouders, opa’s en oma’s en 

alle belangstellenden zijn uitgenodigd om te komen kijken. Wij zijn hiervoor op 

zoek naar ouders, die ons hierheen kunnen vervoeren. 

We vertrekken om 9.40 vanaf school en gaan om 11.00 uur weer richting school.  

Indien U wilt rijden, dan kunt u dit aangeven op de intekenlijst, die bij de deur van de klas hangt. 
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Wist u dat er nog een paar belangrijke data zijn?                                                                                            

 vrijdag 14 juni: in de ochtend vieren we de juffenochtend. Voor de middag mogen de kinderen 

kleine spelletjes meebrengen om samen te spelen. 

 woensdag 19 juni: de kinderen zijn vrij i.v.m. een studiedag. 

 vrijdag 21 juni: afsluitende judoclinic en de kinderen krijgen hun 3e rapport mee naar huis. Wilt 

u ervoor zorgen dat de rapportmappen in de laatste week retour komen, zodat we ze aan de 

volgende leerkracht kunnen doorgeven. 

 woensdag 26 juni: ouderbedankactiviteit 

 donderdag 4 juli: doorschuifuur 

 vrijdag 5 juli: vanaf 12.00 uur zomervakantie 

Wij wensen iedereen bij deze alvast een hele fijne vakantie en willen iedereen bedanken voor het fijne 

schooljaar!!           

                     
 


