
 

Nieuwsbrief groep 4  --        2 oktober 2019 

 
Kinderboekenweek en schrijfwedstrijd: 

 
Aanstaande woensdag start de kinderboekenweek. Dit jaar is het thema “Reis mee”. Kinderen voor 
Kinderen heeft hier ook weer een lied bij geschreven. Dit lied zijn we aan het oefenen in de klas. Ook is er 
dit jaar weer de jaarlijkse schrijfwedstrijd. De kinderen schrijven allemaal een verhaal over een reis met 
een zelfgekozen vervoersmiddel. Vijf kinderen worden door de juf uitgekozen en daaruit komt één 
winnaar, gekozen door de groep. Wie gaat dat toch worden? Aan het einde van de Kinderboekenweek 
zullen we met de hele school bij elkaar komen om de winnende verhalen aan elkaar voor te lezen. 
Natuurlijk hoort er ook een klein prijsje bij!  
 
 
Taal: 
We zijn alweer begonnen aan het tweede blok. De komende tijd staan de volgende moeilijkheden op het 
programma 

 
  



Spelling: 
Bij spelling is ook blok 2 aan de beurt. Daarbij zijn de volgende onderdelen belangrijk. 

 
 
Rekenen: 
In blok 2 van rekenen staan verschillende rekenaspecten centraal, namelijk: 

• Optellen en aftrekken tot 100 met tientallen. 

• Digitaal en analoog klokkijken met kwartieren. 

• Optellen en aftrekken tot 100 zonder tientalpassering, bijvoorbeeld 25+23. 
 
Aan het einde van blok 2 maken we een toets, deze zal nog net voor de herfstvakantie vallen. 
 
Gezonde school: 
De schoolraad, ouders en leerkrachten, hebben samen het beleidsplan Gezonde school opgesteld. 

Eten en drinken in de kleine pauze 

Zo rond de klok van half elf is het bij ons op school tijd voor pauze. De kinderen kunnen dan even lekker 

bewegen tijdens het speelkwartier. Alle kinderen krijgen voor de pauze eten en drinken mee. Daarnaast 

streven we ernaar om jaarlijks mee te doen aan het programma ‘Schoolfruit’. Kinderen krijgen in die 

periode vanuit school drie dagen fruit of groenten aangeboden. 

Vanaf schooljaar 2019-2020 is de schoolbrede afspraak dat iedereen in de kleine pauze groente en/of 

fruit eet. 

Ook de pakjes drinken die de kinderen soms meekrijgen, zitten vol met suikers die ook nog eens heel slecht 

zijn voor ons gebit. Het is goed om daar eens kritisch naar te kijken. 

Onderstaande suggesties vanuit de GGD: 

- halfvolle of magere melkproducten 

- water 

- ranja 

Eten en drinken tijdens de lunch 

Tussen de middag eten de kinderen op school. Onder begeleiding van leerkrachten en/of stagiaires worden 

de kinderen in de gelegenheid gesteld om hun lunch te nuttigen. De kinderen krijgen 15 minuten om te 

eten en bij de kleuters is deze tijd wat langer. Na de lunch spelen de kinderen 30 minuten buiten. 

Wat zien wij graag in de broodtrommel? 



- (volkoren/bruin) brood 

- stukjes fruit en/of groente 

- krenten- of mueslibol 

- rijstwafel 

- cracker 

Daarnaast uiteraard iets te drinken: 

- halfvolle of magere melkproducten 

- water 

- ranja 

Wij vinden snoepjes, koekjes en dergelijke niet thuishoren in de lunchtrommel. 

Activiteiten op school: 

Ook bij activiteiten op school moeten we ons bewust zijn van gezonde voeding, gezond drinken en gezond 

bewegen. Dat wil niet zeggen dat we nooit meer ongezond eten op school, maar wel met mate. Ook wij 

willen ons bewust zijn hetgeen we de kinderen geven. 

Zo hebben we de afgelopen jaren al wat wijzigingen gemaakt tijdens de sponsorloop, de sinterklaasviering 

en de Berckackerdag. Doel hierin is om bewustwording te creëren ten aanzien van gezonde voeding. 

Traktatiebeleid: 

Trakteren is een feest op zich voor de jarige en dat moet natuurlijk ook! Een traktatie is vaak een extraatje 

dat de kinderen krijgen naast de pauzehap die ze zelf al hebben meegekregen van huis. Een traktatie hoeft 

dus niet iets groots te zijn. 

 
 
Wist u dat: 

- We donderdag 4 oktober starten met de muzieklessen vanuit de Muziekbende. 
- Wij het fijn vinden als er in de herfstvakantie geoefend wordt met lezen. De kinderen krijgen op 

vrijdag 11 oktober een leesbingo mee voor in de vakantie. Als ze deze vol hebben mag de bingo na 
de herfstvakantie geruild worden tegen een kleinigheidje. ( ieder kind mag natuurlijk zijn/haar 
bingo, vol of niet, komen ruilen ) 

- We ons portfolio aan het opbouwen zijn? Kinderen krijgen d.m.v. 
het Ik-rapport inzicht in waar hun leerpunten en kwaliteiten 
liggen.  

 


