Nieuws uit groep 4

datum: 14-09-2018

Wij werken op dit moment aan:
Wij zijn weer begonnen met the leader in
me. In de eerste twee weken hebben wij
het gehad over wat zijn goede en slechte
gewoontes. De kinderen hebben hierover
ook getekend in hun schetsboek. We
hebben het gehad over wat is proactief
(gewoonte 1) en over de leiderschapsrollen
die de kinderen mogen gaan vervullen.
Een leiderschapsrol is een rol die jij kiest en
waar jij verantwoordelijk voor bent.
Ook gaan we nu een eerste start maken
met onze klassenmissie.

Wij werken op dit moment aan:
Rekenen blok 1

 Sprongen maken op de getallenlijn
(sprongen van 2,5 en 10)
 Getallen plaatsen op de kralenstang
tot 100
 Optellen en aftrekken tot 20
 Introductie keersommen
 Klokkijken hele en halve uren
 Introductie meter
 Rekenen met geld

Wist u dat?

Taal Thema 1














Een zelfstandig naamwoord is een woord voor een mens, dier of
ding.
Het lidwoord staat voor het zelfstandig naamwoord. De
lidwoorden zijn de, het, een.
Samengestelde woorden. Dit zijn twee woorden die aan elkaar
zijn geplakt. Bijv. fiets + bel = fietsbel
Het alfabet.
Een woordspin. In het midden staat een woord. Alle woorden er
om heen horen bij dat woord.

Woorden met twee medeklinkers vooraan. klap
Woorden met twee medeklinkers achteraan. tent
Woorden met twee medeklinkers voor- en achteraan. plant
Woorden met drie medeklinkers vooraan. strik
Woorden met drie medeklinkers achteraan. worst
Woorden met twee medeklinkers achteraan. Je hoort een “u”,
maar je schrijft hem niet. Wolk.
Hier zijn 11 woordcombinaties van:
wolk kalm belg half pulp
hark arm berg korf harp kern

-

De kinderen uit de klas op
maandag en donderdag
makkelijk uit te trekken
kleding aan willen naar de
gym

-

Wij twee nieuwe
leerlingen in de klas
hebben, welkom Sem en
Chanel!

-

Donderdag 20 en vrijdag
21 september de
fotograaf komt

-

Wij een nieuwe technisch
leesmethode hebben,
genaamd Karakter en dat
de kinderen dat echt
superleuk vinden

Natuur, wetenschap en Techniek
Wij zijn gestart met ons nieuwe
thema “oer-lang geleden”.
We gaan het hebben over dino’s,
de oermens, mammoeten en
fossielen. Het onderdeel dino’s
hebben we vandaag afgesloten met
het maken van dinofossielen in
zoutdeeg. De resultaten liggen nu
nog in de klas te drogen.

Tips om thuis te oefenen met rekenen:

Boekentips!
-

-

Spekkie en Sproet
spion uit de lucht
Botje
Robot op hol
Mooi boek
Weg met die krokodil
Pas op opa!
De hut van groep 4

-

-

Moppenbordje
Sam schoffel doet het
weer!
Emiel is een held
Kapitein kees
Waar is kat?

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

digitale klok oefenen:
http://www.spelletjesplein.nl/rekenen-tijd/

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

