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Taal en Spelling  

Thema 3 van taal en spelling zijn we op dit moment aan het afronden. De toetsen van taal zijn al achter de 
rug. Het woorden dictee van spelling hebben we gehad en het zinnendictee staat voor aanstaande vrijdag 
op de planning. Volgende week maandag starten we met thema 4 vaan taal en spelling. Hierin komen de 
volgende onderdelen aan bod:  

• Taal 

 
 

• Spelling 

 

 

 

 

 

 

Rekenen:  



 

Vorige week woensdag zijn we gestart met het rekenen op de tablets. De nieuwe methode heeft een werkboek op 
papier en een software om de lessen digitaal te maken. Het was even wennen maar de kinderen vonden het 
geweldig.  
Iedere 5e les (dit is een herhalingsles) willen we vanaf nu op de tablets gaan maken. Voor nu blijven de we gewone 
lessen op papier maken omdat de kinderen de toets ook op papier maken.  

Morgen beginnen we aan de 3e week van blok 4, in deze week gaan we aan de slag met het optellen en aftrekken 
met tientallen. Dit doen we op de volgende manier:  

 

In de laatste week van blok 3 zal de aangeboden lesstof herhaald worden en oefenen we voor de toets.  

Tips voor thuis: 

• Oefen de tafel van 5 door samen het aantal vingers en tenen te tellen van alle gezinsleden. Tel met sprongen 
van 5. Bedenk de tafelsom die erbij hoort. Gebruik verschillende aantallen vingers en tenen. Lukt het ook om 
direct de tafelsom te bedenken? Controleer het antwoord door het aantal vingers en tenen te tellen. Lukt 
het ook om samen de hele tafel op te zeggen?  

• Oefen de tafel van 1 door het aantal potloden te tellen. Bedenk de tafelsom die erbij hoort. Gebruik 
verschillende aantallen potloden. Lukt het ook om direct de tafelsom te bedenken? Controleer het antwoord 
door het aantal potloden te tellen. Lukt het ook om samen de hele tafel op te zeggen?  

• Oefen met inhoudsmaten door samen met uw kind te bekijken hoeveel dL water er in verschillende kopjes 
en glazen gaat. Gebruik hierbij een maatbeker.  

• Oefen het optellen en aftrekken door vanuit willekeurige getallen verder of terug te tellen met sprongen van 
10. Bijvoorbeeld u noemt het getal 86, uw kind telt terug 76, 66, 56, 46, 36, 26, 16, 6. Draai de rollen ook 
eens om. Speel met verschillende getallen en wissel het verder tellen en terugtellen af. 

 

 

 

Wist u dat  

- De kinderen op dinsdag woensdag en donderdag EU-schoolfruit krijgen. Deze week hebben we in 
onderstaande volgorde het fruit aangeboden gekregen  

• Kaki  



• Wortel  

• Peer  
- Het morgen alweer 5 december is. De sint zal in de middag een bezoek brengen op onze school. In 

de ochtend hebben we in de klas leuke activiteiten. We gaan er een gezellige dag van maken.  
 


