
Nieuws uit groep 4 datum: 13-05-2018 

 

Wij werken op dit moment aan: 
  

 Taal Thema 7 

 
 Zinsdelen. Je leert dat je een zin op kan delen in zinsdelen en dat 

je zo nieuwe zinnen kunt maken. 

 In elke zin staat een werkwoord waarmee je een zin langer kunt 

maken. Je stelt dan de vragen, wie, wat, waar en wanneer.  Bijv. 

werken, wie werkt, wat werkt, waar werkt en wanneer. Dan kan de 

zin worden, de jongen werkt met een hark in de tuin op zaterdag. 

  Je leert dat een lidwoord, bijvoeglijk naamwoord en zelfstandig 

naamwoord bij elkaar horen in een zin. Bijv. jan leest een dik 

boek. 

 Voorzetsels. Het voorzetsel is het eerste woordje van het waar-

deel. Bijv. de vogel zit in de kooi. 
 

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

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

 Woorden met twee verschillende medeklinkers in het midden, 

zoals kasteel.  

 Jager-regel. Verdeel het woord in klankgroepen. Hoor je na de 

eerste klankgroep, een lange klank (aa,ee,oo,uu), dan schrijf je 

maar een teken, a, e, o, u 

 

Rekenen B-boek blok 3 
 Oriëntatie op de getallen tot en met 200 en 500 

 Optellen en aftrekken over het  tiental ( 25+6  en 52-8) 

 Optellen en aftrekken tot en met 100 

 De tafels van 1, 2, 3, 4, 5,6  en 10 

 Geld: Gepast betalen wordt herhaald 
 Tijd: digitale klokken hele en halve uren en analoge klokken, 

uren, kwartieren en halve uren 

Wist u dat?  

- Wij geen bijzonderheden 
meer hebben in de maand 
mei.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Natuur, wetenschap en Techniek 

Wij starten aanstaande donderdag 

met een nieuw thema “Kijken naar 

vroeger”. Het gaat over het oude 

Egypte, ridders en kastelen, 

schilderijen uit gouden eeuw en 

oude dingen die je thuis hebt. 

 

 

Afgelopen twee maanden hebben wij het 

gehad over gewoonte 7 ‘houd de zaag scherp’ 

en over paradigma’s. Bij gewoonte 7 hebben 

wij bijvoorbeeld just dance gedaan, als 

ontspanning en bij paradigma’s hebben we het 

gehad over motiveren. De kinderen hadden 

toen grapjesdag bedacht en andersom dag.  

Deze maand gaan we het hebben over 

leiderschap. Welke rol kies jij bijvoorbeeld bij 

een conflict of pestgedrag. Ben jij een leider, 

een medeloper of een wegloper.  

 

 
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/ 

 

 

Onze jarigen van april en mei 

Milan, Kayley, 

Evelien, Niels, Bas 
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