Beste ouders,
De kop is eraf! De kinderen zijn al aardig gewend in groep 4 en aan de nieuwe juf. De eerste periode
van het schooljaar ben ik ook bezig met groepsvorming. Kinderen weten dat als er iets nieuw is, je er
eerst aan moet wennen. Dat gaat bij de één makkelijker dan bij een ander. We kijken naar de
verschillen tussen ons, maar ook naar de overeenkomsten. Iedereen is anders en dat is oké. Ik wil
zorgen voor een ontspannen sfeer in de klas, dat kinderen zich veilig voelen , waardoor ze makkelijker
tot leren komen!

Juf Evi
Hallo allemaal,
Ik ben Evi Haasen en ik ben 17 jaar. Ik kom uit Veldhoven en ik doe de opleiding
onderwijsassistent. Op dit moment zit ik in leerjaar 2 en mag ik stage lopen in de klas bij
Nathalie. Ik heb er heel veel zin in en kijk er naar uit om met deze klas te werken!

Rekenrijk
We hebben al verschillende nieuwe dingen geleerd in groep 4. Er zijn rekensommen uit
groep 3 herhaald en we hebben het klokkijken weer hard geoefend. De meeste leerlingen
kennen het hele, halve uur en kwart voor en kwart over. Het zou fijn zijn als het klokkijken
thuis ook geoefend wordt.
Deze week, vrijdag om precies te zijn, gaan we de allereerste tafel leren, de tafel van 1. Sommige
zullen die vast al uit hun hoofd op kunnen zeggen maar het is ook erg belangrijk dat ze weten wat 1x5
nou precies betekent. Daarna mag de tafel van 1 ook thuis geoefend en geautomatiseerd worden.

Taakjeskaart
Van deze week hangt er een ‘taakjeskaart’ in de klas. Hierop staan verschillende taken/klusjes zoals:
‘ipads opruimen’, ‘schriften uitdelen’ en de klas vegen. Hierdoor kan het voorkomen dat uw kind na
schooltijd iets later is. Dit zal hooguit een paar minuten zijn.

Theater
Vandaag heeft de klas voor het eerst theaterles gehad van meester Marinho. Dit was super leuk! Er
werden mooie rollen gespeeld door verschillende leerlingen.

Wereldzaken
In de les ‘wereldzaken’ leren we zaken over de wereld. Afgelopen weken hebben we het gehad over
tijd. Klokken, zandlopers, dagen, maanden, jaren, tijd tellen en tijd ervaren. Hierbij heeft de klasjes
mooie proefjes en onderzoekjes uitgevoerd zoals ‘hoe lang kan jij je armen gestrekt houden?’ en ‘hoe
snel kan je een liniaal vangen?’

