
Nieuws uit groep 4 datum: 03-12-2017 

 

Wij werken op dit moment aan: 
  

 Taal Thema 4 

 
 Een zin deze begint met een hoofdletter en eindigt met een punt. 

 Ho maak je een zin? 

 Woorden verdelen in klankgroepen, bijv. mees-ter 

 pictogrammen 

 Woorden leren onthouden, door er een tekening van te maken.  
 

 
 Woorden met eind -d.  

 Woorden die beginnen met be-, ge- ver-. 

 Woorden met aai, ooi, oei.  

 

Rekenen blok 4 
 Sprongen van 10 maken op de getallenlijn 

 Sommen tot de 100, bijv. 45+8 en 45-8 

 Optellen en aftrekken tot 20. 

 Tafel van 3, herhaling 2, 5 en 10 

 Verhoudingstabellen 

 Rekenen met geld, gepast betalen 

 Klokkijken halve en hele 

uren digitaal en analoog 

 
 
 
 

Wist u dat?  

- We vrijdag ons creatief 
project hebben afgesloten 
met een tentoonstelling, 
die heel druk bezocht is. 
Foto’s staan op de 
kletsklas. 

- Maandag 4 december de 
sintmarkt is van 18.00-
20.00u voor de groepen 1 
t/m 4 

- Dinsdag 5 december de 
sintviering plaatsvindt op 
school. De kinderen 
hoeven dan geen eten en 
drinken mee te nemen als 
tussendoortje, daar wordt 
voor gezorgd. 

- Woensdag 20 december 
inloopmiddag portfolio is, 
u kunt dan samen met uw 
kind in de klas na 
schooltijd naar het 
portfolio komen kijken 
tussen 14.00-16.00u.  

- Donderdag 21 december 
de kerstviering is, 
informatie hierover volgt 
nog.  

 

 

Natuur, wetenschap en Techniek 

Wij hebben afgelopen donderdag 

een proefje gedaan met een ballon. 

Dit om te kijken hoe een raket 

werkt.   

 

 

Afgelopen maand hebben wij het gehad 

over “belangrijke zaken eerst”. Er zijn veel 

kinderen in de klas die dit al heel goed 

kunnen.  

Ook hebben we woensdag 27 november de 

eerste portfolio inloopmiddag gehad. Dit  

was drukbezocht en was erg leuk om te 

zien. 

Komende maand gaan wij het hebben over 

gewoonte 4 denk win-win. Kies voor een 

oplossing waar alle partijen baat bij 

hebben.   

 

Onze jarigen van december 

Klara, Yael, Anne, 

Ilse 


