
 

 

Nieuwsbrief 20  

groep 3-4 
Vrijdag 28 januari 2022 

 

Schoolweek 20 

Een grote school als de Zevensprong vraagt in deze tijd om een grote 
flexibiliteit bij de ouders, kinderen en leerkrachten. Deze week waren de 
Kuifjes op maandag en dinsdag in quarantaine en werden de lessen 

dinsdag online gegeven. Ook de Duveltjes kregen online les van Ouafae. 
Gelukkig was Cynthia er wel vandaag. Nu konden de Duveltjes de week 
gezamenlijk afsluiten op school. Wij zijn erg blij met de versoepelingen 

waardoor de kinderen nu veel sneller naar school kunnen.  

 

Tussen het toetsen door moest er hard worden gewerkt. 

 

 



Volgende week 

Volgende week gaan wij starten met blok 5 van rekenen. Daarnaast gaan 

de kinderen veel lezen en een groot dictée (CITO spelling), waarin de 
behandelde spellingcategorieën door elkaar zullen worden bevraagd, 
maken. 

Groep 3  

De hoofddoelen waar wij bij blok 5 van rekenen de komende weken mee 
aan de slag gaan, zijn: 

▪ Hoeveelheden tot en met 20 opzetten en aflezen op het rekenrek.  
▪ Getallen tot en met 100 op volgorde zetten en plaatsen op de kaartjesgetallenlijn.  
▪ Splitsing van 10 zonder tellen en aanvullen t/m 10 met hulp van de splitsing van 10. 
▪ Getallen tussen 10 en 20 splitsen in een tiental en eenheden.  
▪ De wijzers van de klok verzetten vanaf een heel of een half uur. 

Groep 4 

De hoofddoelen waar wij bij blok 5 van rekenen de komende tijd mee aan 

de slag gaan, zijn: 

▪ Optellen tot en met 100: binnen het tiental in 1 stap, over het tiental in 2 stappen. 

▪ Aftrekken tot en met 100: binnen het tiental in 1 stap, over het tiental in 2 stappen. 

▪ Leren wat vermenigvuldigen is (afsluiting): een keersom weergeven op de getallenlijn en 

herhaling. 

▪ Beheersen van de strategie 1 × meer en 1 × minder bij de tafels. 

▪ Lengtes meten in centimeters nauwkeurig met een meetlint van 30 centimeter en een 

meetlint van 1 meter. 

Interpretatie scores in Ouderportaal Parnassys 

Jullie zien vanzelf de scores in het ouderportaal van Parnassys 

verschijnen. We geven tijdens de eerstvolgende oudergesprekken de 

grafieken, waarin de ontwikkeling van het kind zichtbaar is, mee naar 

huis.  

Voor op de kalender 

Vrijdag 18 februari Portfolio's mee naar huis 
14.30 Start voorjaarsvakantie 

Maandag 31 maart Start grote schoolproject VUUR 

Week van de portfoliogesprekken met kinderen 

Vrijdag 8 april Parade ter afsluiting van het grote schoolproject 
VUUR 

Woensdag 13 april Paasontbijt 

Vrijdag 22 april Aandacht voor ramadan en Suikerfeest 

Maandag 9 mei Start Geschiedenis project: Tijd van Ridders en 

Monniken 

Maandag 16 mei  Start Week van het Verkeer 

 



Verder nog 

Ligt de witte portfoliomap nog thuis dan ontvangen wij die graag z.s.m. 

terug om te vullen. 

 

Fijn weekend! 

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


