
 

 

Nieuwsbrief 13  

groep 3-4 
Vrijdag 26 november 2021 

 

Schoolweek 13 

Op woensdag mochten de kinderen hun schoen zetten in de klas. Op 
donderdagochtend was het even schrikken, er lagen stoelen en tafels om. 
Rommelpiet was geweest en had er een potje van gemaakt. Er hingen 

zelfs schoenen aan de hoepel.  

Deze week zat er waspeen, sinaasappel en rettich in de kratten. DE 
sinaasappels gingen er goed in, de rettich vonden ze minder. 

Vandaag is er rekentoets gemaakt om het blok af te sluiten. Het 
werkboek geven wij vandaag mee naar huis. 

We kijken met grote tegenzin uit naar de persconferentie van vanavond 

en hopen van ganser harte dat de scholen open mogen blijven.  

Groep 3 

Afgelopen week was de -ei (warme ei) aan de beurt en hebben wij 

gelezen met woorden eindigend op –eer, -oor en –eur. De uitgedeelde 

pepernoten waren heel handig om mee te rekenen, vooral om mee te 

splitsen. 

Groep 4 

De spellingcategorie van deze week was geit. De spellingregel is dat je 

niet kunt horen of je een woord met een ei (warme ei) of een ij (koude ij) 

schrijft. De woorden met een ei moet je onthouden, daar zijn er namelijk 

veel minder van. De kinderen hebben het ei-verhaal gehoord, gelezen en 

ermee gewerkt. Hierin staan onze belangrijkste korte-ei-woorden. Er zijn 

sinterklaasboekjes en pepernoten uitgedeeld. De pepernoten waren een 

hulpmiddel bij de rekenopdrachten, en dat vond niemand erg.  

Volgende week 

Wij vinden het erg spannend wat de persconferentie ons vanavond gaat 

brengen. Wij hopen natuurlijk van ganser harte dat de schooldeuren 
maandagmorgen gewoon open kunnen. Wij hebben voor de zekerheid 
Google Classroom gevuld met werkjes en materiaal om thuis te doen. 

Op vrijdag 3 december vieren wij sinterklaas op school. Wij hebben een 
draaiboek, met varianten, liggen en hopen natuurlijk dat Sinterklaas op 
een veilige manier toch de school in kan komen. 



Groep 3 

We starten met blok 4 van rekenen. De belangrijkste rekendoelen 

behorende bij blok 4 zijn: 

- Hoeveelheden en dubbelen tot en met 10 opzetten en aflezen van het 
rekenrek 

- Getallen tot en met 50 op volgorde zetten en plaatsen op de 

kaartjesgetallenijn. 
- Een plus- of minverhaal opschrijven in een som en leren wat +, − en = 

betekent 
- + 1, + 2, − 1, − 2 sommen en dubbelsommen herkennen en antwoord 

weten zonder te tellen. 
- Bedragen tot en met 10 euro herkennen en samenstellen met zo min 

mogelijk biljetten. 

Met spelling gaan wij de hele week aan het werk met de ui en de ie. De 

leeslessen staan in het teken van de –sch en de –au/-auw. 

Groep 4 

Wij starten met een nieuw blok. De belangrijkste rekendoelen behorende 

bij blok 4 zijn: 

- Aanvullen t/m een tiental en aftrekken vanaf een tiental. 
- Optellen en aftrekken met tientallen op de getallenlijn tot en met 

100. 
- Leren wat vermenigvuldigen is. 
- De wijzers van een klok aflezen en plaatsen bij kwart voor en kwart 

over een heel uur. 

Het woord van de spellingcategorie is haai. DE categorieregel luidt: -aai, 

-ooi en -oei schrijf je altijd zo. In deze woorden hoor je een /j/ op het 

eind, terwijl je een i schrijft.  

 

Van de kinderen uit groep 4 ontvangen wij graag de portfoliomappen 

weer terug op school. Willen jullie deze de komende week meegeven?  

Fijn weekend! 

Ouafae, Cynthia, Mirjam, Sandra, Lidewij, Erynn en Yvonne 


