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Schoolweek 24

Op maandag zijn wij de week gestart met een voorstelling op het schoolplein. Hierbij 
werd het project VUUR met veel spektakel geopend. 

   

Later op de ochtend was er een voorstelling van Mad Science in de gymzaal. Er werden 
veel proefjes gedaan met warmte en kou. Jullie hebben hier thuis vast verhalen over 
gehoord. 

  



 

Natuurlijk werd er ook ‘gewoon’ gewerkt. Er was een rekentoets om blok 5 af te sluiten. 
De kinderen krijgen hun werkboek weer mee naar huis. Het is heel goed mogelijk dat de 
opgaven aan de rode kant niet allemaal zijn gedaan. Die kunnen gewoon thuis worden 
afgemaakt.

Met spelling voor groep 4 was het categoriewoord Specht. De categorieregel is dat je na 
een korte klinker bijna altijd /ch/ schrijft terwijl je /g/ hoort. Aan de uitzonderingen bij 
liggen, leggen en zeggen hebben wij nu weinig aandacht besteed, dat komt in een later 
stadium.

Volgende week

Ook komende week worden de kinderen ondergedompeld in het grote schoolproject. In 
de middag zal veel aandacht zijn voor de geschiedenis van vuur. Daarnaast krijgen de 
groepen 3-4 een dansworkshop en sluiten wij de week af met een keuzecursus knutselen
waarbij de kinderen een zon gaan schilderen.

Wij starten met het nieuwe rekenblok 6. De hoofddoelen die de komende 4 weken aan 
bod komen zijn:

Groep 3

- 10 en eenheden samenvoegen in een splitsschema en in sommentaal.
- De kinderen begrijpen wat de getallen uit het verhaal betekenen in relatie tot de 

getallen in het schema. De kinderen kunnen de koppeling maken tussen verhaal, 
tekening, materiaal en splitsschema.

- Verdwijnsommen en bijna-verdwijnsommen (aftrekken) herkennen, weten zonder
tellen.

- 5-sommen (aftrekken) herkennen en het antwoord weten zonder te tellen.
- Een plattegrond bij een getekend blokkenbouwsel zoeken en hoogtegetallen 

noteren.

Groep 4

- Getallen tot en met 100 optellen met de basisstrategie: rijgen.
- Aftrekken onder de 100 met de basisstrategie rijgen. De basisstrategie is rijgen. 

Dit is de enige strategie die t/m blok 8 aan bod komt. De eindvorm is rijgen in 
maximaal 3 sprongen (eerst de tientallen in 1 sprong en dan de eenheden in 2 
sprongen).



- Beheersen van de strategie halveren en herhalen van de strategieën: 1 × meer 
en 1 x minder.

- Toepassen van de steunsommen 2 ×, 5 × en 10 × van alle tafels. De kinderen 
hebben geleerd wanneer ze de strategieën 1 × meer en 1 × minder moeten 
gebruiken. Vanaf les 8 gaan ze dit oefenen. Daarbij is het van essentieel belang 
dat ze de steunsommen 2 ×, 10 × en 5 × van alle tafels goed kennen.

- Het aflezen van een digitale klok, bij hele uren, halve uren en kwartieren.
- Tafels van 1, 2, 5 en 10 door elkaar waarbij het belangrijk is dat de hele som 

wordt opgezegd en niet alleen het antwoord.

Bij spelling in groep 4 is het categoriewoord van deze week Pauw. Je hoort het verschil 
tussen ou en au niet, die moet je gewoon uit je hoofd leren.

Bij groep 3 is er deze week met spelling aandacht voor begin -en eindclusters door 
elkaar, inclusief -ng en sch- woorden.

Verder nog

Oproep: Wij hebben op vrijdagmiddag regelmatig schoolfruit over. Wie heeft contacten 
met een kinderboerderij, een manege of een andere instantie die blij gemaakt kan 
worden met overtollig fruit? Geef even een seintje aan de leerkracht om een 
afhaalafspraak te maken.

Is het niet gelukt om een portfolioafspraak te maken of bent u de afspraak vergeten na 
te komen, neem dan zo snel mogelijk contact op met de groepsleerkracht.

Gewijzigd gymrooster i.v.m. alle activiteiten in de gymzaal:

Schoolweek 25 en 26:

Maandag Reppers en Kuifjes

Donderdag Duveltjes en Kloppers

Schoolweek 27:

Maandag Reppers en Kuifjes

Dinsdag Duveltjes en Kloppers

Donderdag Reppers en Kuifjes

Schoolweek 28:

Maandag Reppers en Kuifjes

Dinsdag Duveltjes en Kloppers

Donderdag Duveltjes en Kloppers

Meer voor op de kalender

Vrijdag 8 april Parade ter afsluiting van het grote schoolproject VUUR
Woensdag 13 april Paasontbijt

16-17 uur: Tweede stamgroepbijeenkomst groepen 1-6 
onder voorbehoud

Donderdag 14 april Studiedag
Vrijdag 15 april Vrij in verband met Goede Vrijdag
Maandag 18 april Vrij in verband met tweede paasdag
Vrijdag 22 april Aandacht voor Ramadan en Suikerfeest
Maandag 9 mei Start Geschiedenis project: Tijd van Jagers en Boeren



Maandag 16 mei Start Week van het Verkeer

Fijn weekend!

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


