
Themabrief groep 4  

herfst – winter 

Rekenen  Taal 
 

Overig 

1. We gaan de tafels van 2, 5 en 10 leren.  

 
2. Wij leren het begrip meter en leren afpassen 

met de meter.  

 
 

3. Optellen en aftrekken tot 20 uit ons hoofd 
 

4. Wij leren wegen door 
afpassen.  

 
 

 
 
 

5. Wij leren met geld rekenen.  
 

6. Optellen en aftrekken tot 100. Wij maken 
sprongen van 5 en 10 op de getallenlijn.  
 

7. Wij leren digitaal klokkijken. De hele en 
halve uren.  

 

1. Taalverzorging: 
- Herhaling van de woordsoorten: lidwoorden en 

zelfstandig naamwoorden. 
- Werkwoorden  
- Zinnen maken  
- Samenstellingen bijv:  

 
2. Schrijven, spreken en luisteren: 

- Zinnen langer maken 
- Gedicht maken  
- Kritisch lezen en luisteren 

 
3. Woordenschat: 
- Reizen  
- Natuur en weer 

 
4. Spelling 

In het deze periode worden herhaald:  
- Leren schrijven van het aai- ooi – oei-woord: Ik 

hoor de /j/, maar ik schrijf de i.  
- Leren schrijven van het eeuw-ieuw-woord: Ik 

denk aan de u.  
-  

Wij leren deze periode:  
- Leren schrijven van het langermaakwoord: Ik 

hoor een /t/ aan het eind, dus langer maken. Ik 
hoor of ik een d of t moet schrijven. 

- Leren schrijven van het voorvoegsel (be-, ge-, 
ver-). Ik hoor de /u/, maar ik schrijf de e.  
 
 
 

Sinterklaas 
Wij volgen deze periode het Sinterklaasjournaal. In 
de klas besteden wij aandacht aan dit feest. Op 
donderdag 5 december 
komt Sinterklaas bij ons op 
school.  
 
Kerst 
Informatie over de kerst volgt in een aparte brief.  
 
Project 
De komende weken werken wij over het thema “op 
ontdekkingsreis”.   
Wij gaan op reis naar de woestijn, de jungle en het 
poolgebied. De kinderen leren verschillende 
kenmerken over de gebieden.  
 
Engels 
De komende periode werken we aan het thema: 
“animals in de jungle”. 
 
Talentemiddag 
Op maandag 11, 18 november en 2 december zijn 
de talentenmiddagen. Wilt u ons ondersteunen, dan 
kunt u zich opgeven via de agenda in parro.   
 
Bijzonderheden: 
30-10 luizencontrole 
13 – 11 Studiedag  
20 – 11 kijkmiddag rekenen  
25 – 11 deze week oudergesprekken  
6 – 12 Speelgoedmiddag  
19 – 12 kerstviering 
20 – 12 kinderen ’s middags vrij 



 

 
 


