
Nieuws uit groep 4 datum: 25-08-2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wij werken op dit moment aan: 
  

 Taal Thema 1 

 
 Een zelfstandig naamwoord is een woord voor een mens, dier of 

ding. 

 Het lidwoord staat voor het zelfstandig naamwoord. De 

lidwoorden zijn de, het, een. 

 Samengestelde woorden. Dit zijn twee woorden die aan elkaar 

zijn geplakt. Bijv. fiets + bel = fietsbel 

 Het alfabet. 

 Een woordspin. In het midden staat een woord. Alle woorden er 

om heen horen bij dat woord. 

 

 
 Woorden met twee medeklinkers vooraan. klap 

 Woorden met twee medeklinkers achteraan. tent 

 Woorden met twee medeklinkers voor- en achteraan. plant 

 Woorden met drie medeklinkers vooraan. strik 

 Woorden met drie medeklinkers achteraan. worst 

 Woorden met twee medeklinkers achteraan. Je hoort een “u”, 

maar je schrijft hem niet. Wolk. 

Hier zijn 11 woordcombinaties van: 

wolk    kalm   belg   half   pulp 

hark   arm   berg   korf   harp   kern 
 

 
 
 
 
 
 

Wist u dat?  

- De kinderen uit de klas op 
maandag en donderdag 
makkelijk uit te trekken 
kleding aan willen naar de 
gym 

- Wij op maandag gymles 
krijgen van meester Aron 

- Wij een nieuwe leerling in 
de klas hebben, welkom 
Sven v d Looy. 

- Donderdag 14 en vrijdag 
15 september de 
fotograaf komt 

- Dinsdag 26 september de 
informatieavond is  

- Wij bingolezen in de klas 
bij zelfstandig lezen 

- Wij een nieuwe app 
hebben op school 

 
Natuur, wetenschap en Techniek 

Wij zijn donderdag gestart met ons 

nieuwe thema “oer-lang geleden”. 

We gaan het hebben over  dino’s, de 

oermens, mammoeten en fossielen. 

 

Wij zijn weer begonnen met the leader in 

me. In de eerste twee weken hebben wij 

het over de leiderschapsrollen die de 

kinderen mogen gaan vervullen.  

Een leiderschapsrol is een taak die jij kiest 

en waar jij verantwoordelijk voor bent. 

De kinderen mogen een keuze opgeven 

welke rol ze zouden willen en mogen in 

een persoonlijk gesprek met ons aangeven 

waarom zij die rol graag zouden willen 

vervullen.   

Uiteindelijk maken de leerkrachten dan de 

keuze wie welke rol krijgt.    

Na de herfstvakantie wisselen we weer.  

 

Onze jarigen van augustus en september 

 



 

 

U kunt thuis aan de slag 

met: 
- Gynzy kids, de kinderen hebben 

allemaal een inlogcode meegekregen 

- Blijven oefenen met lezen en vragen 

stellen over de tekst 

 

 

Wij werken op dit moment aan: 
  

 Rekenen blok 1 
 

 Sprongen maken op de getallenlijn (sprongen van 
2,5 en 10) 

 Getallen plaatsen op de kralenstang tot 100 

 Optellen en aftrekken tot 20 

 Introductie keersommen 

 Klokkijken hele en halve uren 

 Introductie meter  

 Rekenen met geld 
 
 
 
 
 


