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Project groepsvorming 
Vanuit het project groepsvorming zijn we de afgelopen weken in de klas bezig geweest met het maken van 
groepsafspraken, het thema samen sterk en hebben we deze week gewerkt aan het helpen van elkaar. Waar heb jij 
hulp bij nodig of wie kan jij helpen? Alle onderwerpen starten met een groepsgesprek en eindigen met een 
knutselopdracht die te maken heeft met het gesprek.  
 
Taal en Spelling 
De eerste toetsen van Taal en Spelling zijn vorige week afgenomen. De resultaten hiervan kunt u vinden in het 
ouderportaal van Parnassys.  
Bij Taal is de toets opgebouwd uit twee delen, het deel woordenschat en het deel taal verkennen.  
Bij Spelling wordt de toets in twee delen gedaan. De eerste toets in het woorddictee, daarna volgt 
herhaling/remediëring. In de week daarna wordt het zinnendictee afgenomen, waarbij kinderen een hele zin goed 
op moeten schrijven. Deze twee delen vormen samen het uiteindelijke punt. 
 
Rekenen 
Deze maand worden de vaardigheden uit groep 3 nog eens geoefend. 

Uw kind herhaalt: 

• Optellen en aftrekken tot 30 

• Rekenen met centimeters, kilogrammen en liters 

• Rekenen met geld 

• Klokkijken met halve uren en hele uren 

 

In de klas komt het volgende aan de orde:  

• De sommen tot 30 worden geoefend op de getallenlijn. 

 
• Bij het meten en wegen wordt gebruik gemaakt van referentiematen (voorbeelden van hoeveel een liter of 

een kilogram is). 

 



 
 

• Bij het rekenen met geld oefenen de kinderen gepast betalen. 

 
• Kinderen oefenen het klokkijken op de analoge klok en op de digitale klok. 

 
 

Tips voor thuis  

• Oefen het optellen en aftrekken door ‘naar het tiental’ te rekenen. Noem een getal en laat uw kind 

bedenken hoeveel erbij of eraf moet om bij het tiental te komen. Bijvoorbeeld rekenen naar de 10: u noemt 

het getal 14, uw kind noemt 4, want 14 – 4 = 10 of u noemt het getal 4, uw kind noemt 6 want 4 + 6 = 10. 

Hetzelfde kan gedaan worden met rekenen naar 20.  

• Oefen het wegen en meten door samen het gewicht of de inhoud te schatten aan de hand van 

referentiematen. Bijvoorbeeld: hoeveel emmers water gaan er in het bad? Hoeveel pakken melk (liters 

water) gaan er in de afwasteil? Hoeveel pakken suiker weegt een stapel boeken? Controleer samen het 

antwoord. 

• Oefen het klokkijken door uw kind geregeld te vragen hoe laat het is op verschillende klokken bijvoorbeeld 

op een horloge, ovenklok of telefoon. 

 
Al deze onderwerpen worden aan het einde van blok 1 getoetst.   
 

Jarigen:  
We hebben al twee feestjes gevierd in de klas!  
Afgelopen vrijdag vieren we Ilana haar verjaardag en vandaag was Jeremi zijn feestje. 
Komende donderdag is Abel jarig en Dex is jarig op 9 oktober 
 
 

 
 
Wist u dat … 

- de kinderen ontzettend enthousiast waren over de eerste Grej of the Day? 
- De kracht in deze manier van werken ligt vooral in de betrokkenheid van kinderen bij een bepaald 

onderwerp. Het kunnen reproduceren van geleerde feitjes zorgen ervoor dat kinderen deze kennis 
onthouden. Iedere woensdag zal er een nieuw raadsel volgen, met daarop op vrijdag een korte presentatie 
met weetjes en feiten over het onderwerp. 

- Deze week de kennismakingsgesprekken gevoerd worden.  
 
 

 


