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15 maart 2019 
 
 
Beste ouders en verzorgers van groep 4, 
 
 
Het is weer tijd voor een update! de eerste week van ons thema zit er al weer op! We zijn druk 
bezig met alles ontdekken over wie we zijn als mens, welke plek we innemen in onze gezinnen en 
ook in de klas. Maar ook bijvoorbeeld wat onze rol is op aarde en wat we voor een ander kunnen 
betekenen.  

De SIRE campagne van #doeslief gebruiken we dan ook als aanknopingspunt. Wat een mooie 
aanvulling op ons thema deze weken. We draaien het wel een klein beetje om. We kijken 
natuurlijk naar alle voorbeelden in de klas waar het wel goed gaat, en we erg aardig zijn voor 
elkaar! #doeslief 

 

De doelen voor de komende weken zijn:  
 

spelling 

• we leren woorden met meervoud op ~en en ~s 

• we leren nieuwe woorden met ou/au 

• we leren klankwoorden met -eeuw, -ieuw en -uw  

• we leren het verschil tussen een klankgroep en een lettergreep. (ter voorbereiding op de open 
en gesloten lettergrepen) 

 



 
 

	   2	  

Taal 

• woordenschat: betekenis onthouden door uitleggen, uitbeelden en raadsels 

• Spreken en luisteren: gesprekken bespreken en onderbouwen 

• schrijven: conceptualiserend schrijven: focus op verslagen, werkstukken, samenvattingen en 
artikelen 

• taalbeschouwing: zinsdelen 

 

rekenen 

• herkenbare getallen: schoenmaat, leeftijd, kledingmaat 

• tabellen  

• tafels in geldcontext 

• kalender van het jaar 

• meten: wat is ongeveer even zwaar? 

• ruimtelijk inzicht: vouwen en spiegelen.  

 

Alles in 1: mensen 

In de eerste weken van ons thema zijn we vooral bezig met wie wij als mens zijn, hoe we met 
elkaar omgaan en dat iedereen uniek is. Ook hebben we allemaal onze eigen mening en in de 
klas zijn we bezig om onze mening op een goede manier over te brengen op anderen. We leren 
ook dat iedereen zijn eigen mening mag hebben. We oefenen dat op veel verschillende manieren. 

 Ook proberen we onze mening te onderbouwen met argumenten. Dat maakt het voor anderen 
vaak duidelijk waarom je iets vindt. Komende week gaan we het hebben over zorgen voor 
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anderen en welke plaats je kunt hebben in je gezin en ook in de klas, en ook hoe het vroeger was 
in de klas en het gezin. We werken in de klas aan opdrachten die gaan over onszelf. De laatste 
weken gaan we aan de slag met het lichaam en hoe alles werkt. We houden u daar weer van op 
de hoogte! 

 

Tot slot 

Volgende week donderdag en vrijdag is juf Wineke afwezig in verband met haar opleiding. Op 
donderdag zal juf Marjolijn de ochtend verzorgen en zullen de kinderen tijdens thematijd 
samenwerken met groep 5 (juf Marion), wat ze nu al regelmatig doen. Vrijdag worden ze verdeeld 
en krijgen ze hun eigen taakwerk mee. Thematijd kunnen ze dan weer besteden aan hun eigen 
leerdoelen, maar dan in de klas waar ze op visite zijn. Als bijlage weer wat leuke kijkjes in de klas!  

 

Fijn weekend en tot volgende week! 

 

Juf Marion en juf Wineke 

 
 
 
 
 
 


