
 

Nieuwsbrief groep 4       24 oktober 2018 

 

 

 

Schrijfwedstrijd Kinderboekenweek:  

In groep 4 heeft Merel gewonnen bij de 

schrijfwedstrijd van de Kinderboekenweek. Ze had 

een prachtig verhaal geschreven over haar hondje, 

haar beste vriend! Goed gedaan Merel! 

 

 

 

Taal en Spelling: 

Op dit moment sluiten we het tweede thema van 

Taal en Spelling af met de toetsen en 

herhalingslessen. In de volgende nieuwsbrief vindt u 

meer informatie over de lesstof die in thema 3 aangeboden gaat worden.  

 

Lezen: 

We zijn na de herfstvakantie begonnen met het ‘Boek van de Week’. Iedere week 

wordt er op maandag een leesboek geïntoduceerd door leerkracht of kind. Dit boek 

wordt op vrijdag nogmaals besproken. Wat vonden de kinderen ervan? 

Daarnaast zijn we leesmeters aan het maken. Dit 

noemen we in de klas slingerlezen, als de kinderen klaar 

zijn met een boek vullen ze een slinger in. Deze 

slingers hangen we voor het raam, door de klas en 

misschien ( als het er zoveel worden ) ook buiten de 

klas. Hoelang kan onze slinger worden? 

Spannend!  

 

  



Rekenen: 

Ook bij Rekenen hebben we zojuist de bloktoets gemaakt. De kinderen hebben dit blok 

gewerkt aan het uitrekenen van sommen over de tien. Ze moeten van de juf op de 

volgende manier rekenen: 

17-9= 

Eerst 17-7=10, daarna 10-2=8.  

We rekenen eerst tot de 10 en vervolgens halen we de rest er nog af. Dit is een manier 

die later in het jaar ook terugkomt bij het rekenen over het tiental op de getallenlijn.  

Komend blok werken we aan de eerste stap van de tafelsommen  het herhaald 

optellen. Ook gaan we voor het eerst aan het werk met de getallenlijn en daar sprongen 

van 10 op tekenen. Zo leren we sommen 53+30 uitrekenen.  

 

Wist u dat: 

- De muzieklessen van de muziekbende gestart zijn? Meester Vincent komt wekelijks 

muziekles geven, we leren spelen op een klokkenspel. 

- Als uw kind de gymkleding niet mee heeft genomen, hij/zij die les niet mee doet.  

- We na de kerstvakantie gaan douchen na de gymles.  

- Op 16 november het eerste rapport al mee naar huis gaat. 


