
 

Nieuwsbrief groepen 4  

 Maart 2021 

 

Hiep hiep hoera! 

Jarigen in maart: 

 

 

Lisa uit groep 4B 

Tygo uit groep 4A 

Juf Laura 

 

 

Van harte gefeliciteerd! We wensen 

jullie een hele fijne verjaardag toe! 

 

 

 

CITO toetsen 

Om de ontwikkeling van de kinderen goed in beeld te krijgen gaan we 

komende weken de CITO toetsen in de groepen 4 afnemen. Hieronder kunt u 

lezen wanneer er per groep getoetst gaat worden. Het zou fijn zijn als alle 

kinderen op deze dagen aanwezig zijn en geen afspraken hebben zoals 

tandartsbezoeken.  

 

De kinderen maken de volgende toetsen klassikaal: 

CITO rekenen 

CITO begrijpend lezen 

CITO spelling 

Daarnaast wordt er naar het lezen van de kinderen gekeken middels de 

individuele toetsen AVI en DMT (het drie minuten lezen). 

 

Groep 4A toetst op de volgende dagen: 

Maandag 8 maart, dinsdag 9 maart, woensdag 10 maart, vrijdag 12 maart, 

maandag 15 maart en dinsdag 16 maart. 

 

Groep 4B toets op de volgende dagen: 

Donderdag 4 maart, vrijdag 5 maart, maandag 8 maart, dinsdag 9 maart, 

donderdag 11 maart en vrijdag 12 maart. 

 

De resultaten van de toetsen zullen tijdens het rapportgesprek besproken 

worden. 

 

 

 



Taal en Spelling  

Aanstaande maandag beginnen we met thema 6 van taal en spelling. Dit 

thema staat in het teken van beeldtaal.  

 

Taal:  

In dit thema staat het waar-deel en het wie-deel met werkwoord in een zin 

centraal. Door een waar-vraag of een wie-vraag te stellen, kun je erachter 

komen wat het goede deel van de zin is. Het is voor de kinderen vaak lastig 

om zich deze delen van een zin eigen te maken. We oefenen hier veel mee!  

 

Leerlijn Taal:  

 

 
 

Leerlijn Spelling:  

 

 
 

 

  



Rekenen:  

Op dit moment werken we aan het einde van blok 5.  

In dit blok hebben we gewerkt aan de tafels en het optellen en aftrekken tot 

100. Deze laatste 

strategie is een 

belangrijke, Kinderen 

hebben nu geleerd 

dat ze eerst het 

tiental en daarna de 

eenheden erbij of eraf 

moeten tellen. Het 

automatiseren van 

optellen en aftrekken 

van tientallen is dus 

erg belangrijk!  

 
 

  

 

Tips voor thuis  

• Oefen de tafel van 3 

door te tellen in sprongen van 3. Maak het moeilijker door de telrij op de 

zeggen en bij elk antwoord uit de tafel van 3 te klappen: 1, 2, 3(klap), 4, 5, 

6(klap), 7, 8, 9(klap), enz. Lukt het ook om samen de hele tafel op te zeggen?  

• Oefen het spiegelen door met gekleurde blokjes of legosteentje een mozaïek 

te leggen. Laat uw kind het spiegelbeeld leggen. Draai de rollen ook eens om. 

Lukt het ook om in een bouwwerk te spiegelen waarbij blokjes op elkaar 

mogen staan? Controleer eventueel met een spiegeltje.  

• Oefen met getallen door te splitsen in tientallen en eenheden. Noem een 

getal, voor elk tiental maakt het kind een sprong, voor elke eenheid een stap. 

Bijvoorbeeld: u noemt 56, uw kind maakt 5 sprongen en doet 6 stappen. Draai 

de rollen ook eens om. 

 

Wist u dat: 

- Er al verschillende kinderen online lessen hebben gevolgd. Het lukt ons 

steeds beter om dit tegelijk te doen met de rest van de groep kinderen 

op school! 

- De kinderen hun tweede rapport krijgen op vrijdag 19 maart? 

- De rapportgesprekken plaatsvinden op 23 en 24 maart en op 1 april 

plaatsvinden? 

- We in maart werken met boeken van de bibliotheek en leren over de 

kinderjury? 

- De kinderen uit beide groepen hun jassen in de pauzes aan moeten doen. 

Zeker nu het weer wat warmer wordt is een dikke winterjas wellicht te 

warm tijdens het spelen. Houdt u hier rekening mee? 


