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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. Daarnaast krijgen de kinderen toneellessen aangeboden die 
aansluiten bij het thema groepsvorming. Volgende week is de laatste les gepland.  
Bent u nieuwsgierig naar de creatieve verwerking van deze onderwerpen, kunt u na school natuurlijk een kijkje in de 
klas komen nemen. 
 
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 
Bij Rekenen zijn we deze week begonnen met blok 2. In dit blok staan de volgende aspecten binnen het rekenen 
centraal: 

• Optellen en aftrekken met tientallen tot 200. 

• Sommen herkennen in verhaaltjes.  

• Klokkijken met hele en halve uren en kwartieren, hiervoor wordt de link van analoge klok naar digitale klok 
ook behandeld.  

• Rekenen met tijd.  

• Rekenen met geld.  

• Splitsen van 100 en optellen en aftrekken van tientallen en lossen.  
 
Al deze onderwerpen worden aan het einde van blok 2 getoetst.   
In blok 1 hebben de kinderen vier verschillende toetsen gemaakt. Deze toetsen staan op dit moment nog niet in 
Parnassys. Aangezien we een nieuwe rekenmethode zijn gestart, zijn we met de werkgroep rekenen aan het bekijken 
hoe we deze toetsen mee willen laten tellen. Dit met name door de grote overstap van de ene naar de andere 
methode.  Zodra hier meer over bekend is, zult u de resultaten van de toetsen van uw kind van blok 1 in Parnassys 
vinden.  
 
Berckackerdag 
In de week van 7 oktober vinden de Berckackerdagen plaats, een dag waarop we met de groep het project rondom 
groepsvorming afsluiten. Samen als groep iets leuks en leerzaams doen, staat volgens ons centraal op deze dag.  
U heeft enkele weken geleden de vraag gehad welke ouders ons op woensdag 9 oktober willen begeleiden naar en 
in het Oertijdmuseum in Boxtel.  Dit is gelukkig rond, we kunnen gaan.  
We hebben de kinderen hier in de groep bewust nog niets over verteld, omdat het een afsluiting is van een kort 
project over dino’s. We zouden het fijn vinden als het een verrassing blijft voor de kinderen.  
 
Wist u dat … 

- u na school altijd even welkom bent om in de klas te kijken naar wat uw kind heeft gemaakt en geleerd. 



- de komende weken de gymlessen worden gedaan door juf Laura. Zij is student aan de PABO en loopt stage 
in groep 3. Voor haar bevoegdheid bewegingsonderwijs moet ze een aantal gymlessengeven aan 
verschillende groepen. De komende weken zal zij de gymlessen van groep 4 verzorgen.  

- we veel ouders hebben gezien op de informatiemarkt? Het was voor ons heel mooi om te zien hoe de 
kinderen precies wisten te vertellen wat we allemaal doen in de klas.  

- de kinderen ontzettend enthousiast waren over de eerste Grej of the Day? U heeft hierover een 
informatieblad gehad, zodat u thuis mee kunt denken over de raadsels en weet wat de bedoeling is. 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 nieuwe weetjes 
en feiten.  

 
 


