
Nieuws uit groep 4 datum: 06-03-2018 

 

Wij werken op dit moment aan: 
  

 Taal Thema 6 

 
 Wanneer-deel  van een zin. Het wanneer-deel vertelt in een zin 

wanneer iets gebeurt. 

 In elke zin staat een werkwoord met een wie-deel. Het wie-deel 

vertelt wie iets doet. 

  Enkelvoud en meervoud. Zelfstandige naamwoorden van 

enkelvoud in het meervoud zetten. 

 Tegenstellingen 
 

 
 Woorden met cht. Woorden met een korte klank schrijf je met 

cht, behalve ligt, legt en zegt. 

 Woorden met ch. Dit zijn weetwoorden. Je moet ze uit je hoofd 

leren.  

 Verkleinwoorden met -je, -pje en -tje.  

 Woorden met eind –d. Je hoort een –t-. Maak het woord langer, 

hoor je een –d-, dan schrijf je een –d-. 

 

Rekenen B-boek blok 2 
 Optel- en aftreksommen tot de 100, bijv. 45+8 en 45-8 

 Herhaling tafels 1, 2, 3, 4, 5 en 10 

 Digitale en analoge klok, hele uur, half uur en een kwartier 

 Rekenen met geld, gepast betalen 

 Meten met een cm 

 plattegronden en hoogtegetallen kunnen interpreteren 

 

Wist u dat?  

- Vrijdag 9 maart NL doet 
klusmiddag. Als u zin hebt 
om te helpen, kunt u zich 
opgeven. De lijst hangt op 
de deur van de klas 

- Woensdag 28 maart is de 
grote rekendag 

- Donderdag 15 maart 
starten we met een nieuw 
creatief project. Mocht u 
tijd hebben om te helpen, 
meld u aub aan.  

- Donderdag 22 maart van 
10.15-12.00u naar de 
lammetjes gaan kijken bij 
Bram 

-  Vrijdag 30 maart hebben 
wij studiedag, dan zijn de 
kinderen vrij. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Natuur, wetenschap en Techniek 

Wij starten aanstaande donderdag 

met een nieuw thema “Honderden 

huizen”. Het gaat over hoe een huis 

wordt gebouwd en welke mensen 

hier allemaal bij betrokken zijn.  

 

 

Afgelopen maand hebben wij het gehad over 

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

Deze maand gaan we het hebben over de 

laatste gewoonte, gewoonte 7 ‘houd de zaag 

scherp’    

Thuis oefenen 
 

Om thuis te oefenen voor 
spelling kun je naar bloon gaan. 

 
Om thuis rekenen te oefenen 
kun je naar de volgende sites 
gaan: 
 
Tafels en sommen tot 100: 
http://oud.onlineklas.nl/index.

asp 

Tafels, sommen tot 100, klok 
kijken, meten, geld rekenen:  
http://www.spelletjesplein.nl/ 
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