
Nieuws uit groep 4 datum: 03-02-2018 

 

Wij werken op dit moment aan: 
  

 Taal Thema 5 

 
 Waar-deel  van een zin. Het waardeel vertelt in een zin waar het 

gebeurt. 

 2 soorten zinnen:  

o een vertelzin is een zin waarin je iets vertelt. Deze zin 

eindigt met een punt. 

o een vraagzin is een zin waarin je iets vraagt. Deze zin 

eindigt met een vraagteken. 

 We leren het verschil tussen beleefd en onbeleefd praten.  
 

 
 Woorden met au en ou. Dit zijn weetwoorden. Je moet ze uit je 

hoofd leren. Er zijn minder woorden met de au, dus deze leren we 

uit ons hoofd. En als we moeten gokken, gokken we de ou.  

 Woorden met ei en ij. Dit zijn weetwoorden. Je moet ze uit je 

hoofd leren. Er zijn minder woorden met de ei, dus deze leren we 

uit ons hoofd. En als we moeten gokken, gokken we de ij. 

 Woorden met ieuw, eeuw en uw.  Vergeet bij ieuw en eeuw de u 

niet te schrijven. 

 

Rekenen B-boek blok 1 
 Sprongen van 10 en 20 maken op de getallenlijn, zowel vooruit 

als achteruit 

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

 Optellen en aftrekken tot 20. 

 Tafel van 4, herhaling 1, 2, 3, 5 en 10 

 Rekenen met geld, gepast betalen 

 Introductie van 1 liter 

 Tangram 

 

Wist u dat?  

- Woensdag 14 feb. 
studiedag is. Alle kinderen 
hebben dan vrij 

- Dinsdag 20 en donderdag 
22 februari de 10 min. 
gesprekken zijn 

-  Maandag 25 feb. t/m 
vrijdag 2 maart 
voorjaarsvakantie is 

- De meeste foto’s die wij 
maken tegenwoordig op 
kletsklas staan 

-  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Natuur, wetenschap en Techniek 

Wij hebben een nieuw thema “De 

wereld rond”. De komende 2 weken 

gaan we koken. Afgelopen 

donderdag 1 feb. hadden we 

hotdogs gemaakt.    

 

 

Afgelopen december hebben wij het gehad 

over gewoonte 4 “denk win win”. Dit is een 

heel moeilijke gewoonte om nog toe te passen.  

En afgelopen maand hebben wij het gehad 

over gewoonte 5 “eerst begrijpen, dan 

begrepen worden”.  Vooral eerst luisteren naar 

een ander en dan pas reageren of vragen 

stellen als je het niet begrijpt, is hier heel 

belangrijk bij. 

Veel kinderen in de klas kunnen dit al best 

goed. Vooral als kinderen een spreekbeurt 

houden, kunnen ze goed luisteren en na afloop 

goede vragen stellen.  

Ook hebben we woensdag 31 januari de 

portfolio inloopmiddag gehad.  We hebben nu 

een nieuwe portfolio map, met nieuwe dingen 

erin.  

Komende maand gaan wij het hebben over 

gewoonte 6 ‘creëer synergie’ (samen is beter).     

 

Onze jarigen van januari/februari 

Suus, Verena, 

Vince, Malou 


