
 

Nieuwsbrief groepen 4  

11 december 2020 

 

Vanaf nu zal naar de ouders van de groepen 4A en 4B dezelfde nieuwsbrief 

verstuurd worden. 

Taal en Spelling  

Thema 3 van taal en spelling zijn we op dit moment aan het afronden. De 

toetsen van taal en spelling zijn weer achter de rug en de resultaten hiervan 

staan in Parnassys. 

Aanstaande maandag starten we met thema 4 van taal en spelling. Hierin 

komen de volgende onderdelen aan bod:  

• Taal 

 
 

• Spelling 

 

 

 

 

 



 

Rekenen:  

Eindelijk was het deze week dan zover! We zijn begonnen met de tafels. Deze week 

hebben de tafel van 10 en de tafel van 2 centraal gestaan. We begonnen met het 

herhaald optellen op de getallenlijn en zijn nu inmiddels al zover dat we met de 

echte tafelsommen van de tafel van 10 en 2 aan het werk zijn.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Leesprogramma 2020-2021 

Na de kerstvakantie starten we met het 

leesprogramma in de groepen 3 en 4. Dit 

jaar gaan we boeken lezen over het thema 

sport. Na het lezen van de boeken werken 

de kinderen aan werkbladen die te maken 

hebben met sport. Na een boek gelezen te 

hebben en een opdracht gemaakt te hebben, 

mogen de kinderen een sticker bij de 

leerkracht halen voor hun stickerkaart. 

Hoeveel boeken krijgen zij de komende 

weken wel niet uitgelezen?    

 

Wist u dat  

- De kinderen op woensdag, donderdag en vrijdag EU-schoolfruit krijgen. 

We houden de volgorde aan die op maandag via de mail verstuurd 

wordt, zodat het voor u handig is vervangend fruit mee te geven 

wanneer uw kind een van de soorten niet lust.  

- Het weer een geweldig Sinterklaasfeest was afgelopen vrijdag.  

- Het erg gezellig is om alvast wat biebboeken uit te zoeken en op te 

halen. Deze kunnen in de vakantie gelezen worden. 

- Je nog maar t/m 16 dec. het kunstwerk in het museum kunt openen en 

bekijken. Ga naar www.kunstweken.nl 

 

Er zijn geen jarigen in december 

 

 

 

 



Kerstwens 

 

Middels deze nieuwsbrief willen we iedereen alvast 

hele fijne feestdagen wensen. Ondanks dat alles dit 

jaar anders verloopt dan normaal, hopen we dat 

iedereen toch aan een gezond en goed 2021 kan 

beginnen.  

 

Warme kerstgroet, 

Juf Marina, juf Marja, juf Charlotte, meester Leo en 

juf Laura  


