
Nieuws uit groep 4 datum: 30-09-2017 

 

Onze jarigen van oktober 

                           

            

 

Wij werken op dit moment aan: 
  

 Taal Thema 1 

 
 Een werkwoord zegt wat een mens, dier of ding doet. 

 Het bijvoeglijk naamwoord zegt hoe iets eruitziet of wat je er 

van vindt. 

 Punt. Aan het eind van een zin staat altijd een punt. 

 Verkleinwoord is een woord met iets erachter, zoals –pje, -tje of 

–je. 

 Klinkers en medeklinkers. kunnen benoemen. 

 

 
 Woorden die beginnen met een v. 

 Woorden die beginnen met een f 

 Woorden die beginnen met een s 

 Woorden die beginnen met een z 

 Woorden die beginnen met sch 

 Woorden die beginnen met schr 

 
Rekenen blok 2 

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

vooruit en achteruit 

 Optellen en aftrekken tot 20 

 Tafel van 2 en 10 

 Introductie kilogram, centimeter en digitale klok 

 Rekenen met geld 

 
 
 
 

Wist u dat?  

- Er kinderen in de klas zijn 
die met een pen mogen 
schrijven 

- Woensdag 4 oktober de 
kinderboekenweek start, 
met thema gruwelijk eng 

- Wij 5 oktober gaan 
staken, de kinderen zijn 
dan vrij. 

- Wij maandag 9 en 
dinsdag 10 oktober 
oudergesprekken hebben 

- Wij van 16 okt t/m 20 okt. 
Herfstvakantie hebben 

- Wij een nieuwe app 
hebben op school 

 

Natuur, wetenschap en Techniek 

Wij sluiten donderdag 12 oktober 

ons thema “oer-lang geleden” af. 

Na de herfstvakantie starten we 

met het thema “op ruimtereis”.  

 

Wij zijn weer begonnen met the leader in 

me. In september hebben we het gehad 

over gewoonte 1 proactief zijn.   

Ieder kind heeft een leiderschapsrol 

gekregen en de kinderen voeren hun taak 

echt heel goed uit. Na de kerstvakantie 

wisselen we weer van rol.  

In oktober gaan wij het hebben over 

gewoonte 2 met het einddoel voor ogen.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Tips om thuis te oefenen met lezen: 

- Ga samen naar de bibliotheek en laat uw kind zelf een boek uitzoeken 

waarin zijn interesse ligt. Dit werkt motiverender dan dat uw een boek 

uitzoekt. 

- Bepaal samen met uw kind wat elke dag een goed tijdstip is om te lezen. 

Kies voor een vast moment, bijvoorbeeld vlak voor of net na het eten. Op 

deze wijze ontstaat er routine en vermijdt u de dagelijkse discussie. 5 x 

per week een kwartier lezen is voldoende, langer mag natuurlijk altijd.  

- Mocht u tijdens het lezen merken dat een kind een zin of een moeilijk 

woord of een stuk tekst zonder fouten leest, geef hem daarvoor dan een 

compliment. Bijvoorbeeld dat was een moeilijk woord, hoe heb je dat 

gelezen? Knap hoor! Prijs het kind wanneer hij of zij goed leest wat er 

staat.  

- Lezen wat er staat is belangrijker dan het tempo waarin uw kind leest. 

Tempo komt namelijk vanzelf. Hoe meer het kind leest, hoe meer woorden 

het direct gaat herkennen en hierdoor gaat het tempo uiteindelijk ook 

omhoog. 

- Als je samen een verhaal leest, kun je telkens na een hoofdstuk of na 

afloop van het verhaal samen over het verhaal praten. Een belangrijke 

activiteit die ervoor zorgt dat het lezen van verhalen niet blijft steken in 

leeskilometers maken, maar ook beleven wat je leest. 

- Manieren om samen te lezen: 

1. Om de beurt een zin, alinea of bladzijde lezen. Als uw kind twijfelt bij 

een woord, wacht 5 seconden voor u hem helpt. Prijs hem als het hem 

toch lukt. 

2. Oud en nieuw lezen: u leest twee zinnen voor. Uw kind leest de laatst 

gelezen zin en een nieuwe zin voor. U leest de laatst gelezen zin weer 

en een nieuwe zin. Zo kunt u meteen de fouten verbeteren, terwijl u 

uw kind niet hoeft te corrigeren als hij leest.  

Voor-koor-doorlezen. U leest een bladzijde voor, daarna lezen jullie samen en 

vervolgens het kind alleen. U kunt er ook voor kiezen om meteen hardop de 

bladzijde samen te lezen en het kind vervolgens alleen te laten lezen. 

Tips om thuis te oefenen met rekenen: 

Tafels oefenen:  

http://www.onlineklas.nl/flash/Tafels%20oefenen.ht

ml 

 

digitale klok oefenen: 

http://www.spelletjesplein.nl/rekenen-tijd/ 

 

sommen tot 20 oefenen: 

http://www.spelletjesplein.nl/rekenen-tot-20/ 
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