
 

 

Nieuwsbrief groep 4A en 4B       25-01-2019 

           

 

 

Spelling: 

We oefen op dit moment de volgende onderdelen: 

Woorden met schr-, ch, -cht, ou. 

 

Rekenen  

Komende week ronden we blok 7 af, daarna starten we met blok 8. In blok 8 werken we aan de 

volgende doelen:  

 

REKENEN T/M 100: 

Aan het eind van dit blok kunnen wij getallen aftrekken op de lege getallenlijn met behulp van rijgen, 

het tweede getal is niet groter dan 29. Bijv. 45 - 29 

 

VERMENIGVULDIGEN: 

Aan het eind van dit blok weten wij hoe we de tafels om kunnen draaien.  

Aan het eind van dit blok kennen wij de ankerpunten; 2x, 5x en 10x.  

Aan het eind van dit blok kennen wij de tafel van 6 door gebruik te maken van; halveren, 

verdubbelen, één keer minder en één keer meer.  

 

METEN / WEGEN: 

Aan het eind van dit blok kunnen wij wegen met handen, balans en een brievenweger. 

Aan het eind van dit blok kunnen wij gewichten vergelijken.   

 

CITO 

Deze week zijn we gestart met de toetsen van CITO.  

De uitslagen hiervan verwerken we in Parnassys en geven we mee met het rapport. 

 

ART 4 YOU 19-02-2019 

Op dinsdag 19 februari 2019 organiseert ART4U het Art4U-Brede School Muziekfestival. 

De voorstelling – in Theater De Schalm - begint om 19:00 uur en zal ongeveer één uur duren. 

Voor meer informatie: zie bijlage. 

 

Rapportgesprekken 26-02-2019 en 28-02-2019 

Het einde van periode 1 is in zicht en dus geven wij op vrijdag 22-2 de rapporten mee naar huis. 

Op dinsdag 26 februari en donderdag  28 februari vinden de rapportgesprekken plaats.  

Op 4 februari ontvangt u een brief waarop u kunt aangeven welke dag u niet beschikbaar bent.  

 

 



Carnaval 01-03-2019 

Het duurt nog even, maar vrijdag 1 maart is het carnaval op school. Wij zijn nog op zoek naar 

ouders, opa's of oma's die willen komen schminken op die dag. Graag horen wij wie zich hiervoor wil 

opgeven. Aanmelden kan via: j.hittema@veldvest.nl. We hopen op voldoende reacties. 

 

Koningsspelen 12-04-2019 

Ook dit jaar doen wij weer mee met de Koningsspelen op vrijdag 12 april 2019. 
 
Zoals elk jaar hopen wij ook dit jaar dat veel ouders (we denken ook aan tantes, ooms, grootouders 
en oppasouders) ons kunnen helpen, in de vorm van het begeleiden van de activiteiten, tot het mee 
klaar zetten (en weer opruimen) van materialen. 
  
U zult begrijpen dat voor het slagen van deze dag natuurlijk veel hulp nodig is. 
  
Graag voor 4 februari aanmelden via r.smets@veldvest.nl. 
In de mail graag het volgende vermelden: 
 - Naam 
- Naam kind + klas 
- Voorkeur hulp bij onderbouw of bovenbouw (hier probeert de commissie zoveel mogelijk rekening 
mee te houden) 
- Waar u zich voor wilt aanmelden:  
 

 helpen met klaarzetten 

 begeleiden van een activiteit 

 helpen met opruimen na afloop                                                               
 
In week 11 krijgt u per mail een bevestiging met aanvullende informatie. 
 

 

Verjaardagen deze periode 

Thijs (4b)  

  

Hiep, hiep hoera, alvast een fijne verjaardag!!! 

 

 

Met hartelijke groeten, 

Leerkrachten groep 4 

Leonie Mooren, Juul Wijnen en Laura Neutkens 

mailto:r.smets@veldvest.nl

