
Themabrief groep 4  

herfst – kerst 

Rekenen  Taal 
 

Overig 

 
1. Optellen en aftrekken tot 20 

 
2. Tellen en terugtellen tot 100 en de getallen  

op de getallenlijn plaatsen 
 
 

3. Klokkijken met hele uren en halve uren  

  
4. De tafels van 2, 5 en 10  

 
5. Wij leren verschillende munten en briefjes 

herkennen en kunnen deze tellen.  
 

6. Optellen en aftrekken tot 100. Wij maken 
sprongen van 5 en 10 op de getallenlijn. 
5 – 10 – 15 – 20 – 25 ….. 
22 – 32 – 42 – 52 …… 
 
 

1. Taalverzorging en tekstbegrip: 
- We leren erop te letten voor wie een tekst 

geschreven is. 
- We leren de hoofdpersoon uit een verhaal te 

halen.  
 

2. Spreken en luisteren: 
- vertellen over een onderwerp. 
- op verschillende manieren spreken. 
- woorden uitleggen met een plaatje.  

 
3. Schrijven: 

-  een gedicht schrijven. 
-  een tekst maken bij een plaatje of een  
    foto. 
-  pictogrammen herkennen en gebruiken. 

 
4      Woordenschat: 

- Wij leren nieuwe woorden in het thema van 
“gezellige tradities” 

- Wij leren deze woorden ook toe te passen.  
 
5 Spelling 
        Wij leren:  

- 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 vieren dit jaar  sinterklaas op 1 december. Meer 
informatie hierover volgt nog.  
 
 
 
 
 
 
 
Kerst: 
Over Kerst volgt ook een aparte brief met 
informatie.  
 
Project 
De komende weken werken wij over het thema 
“gezellige tradities”.  
In dit thema ontdekken de kinderen welke gezellige 
tradities er in Nederland zijn rondom de 
wintermaanden en wat er allemaal bij deze gezellige 
tradities hoort. Het gaat hier met name om het 
Sinterklaasfeest en Kerstmis.  
 
Engels 
Deze periode staat het thema “family” centraal.  De 
kinderen leren verschillende woorden die passen bij 
dit thema.  
 
Bijzonderheden: 
26 – 10: Engelse week  
16 – 11 t/m 27 -11: 10-minutengesprekken  
19 – 11: Studiedag 
1 – 12: Sinterklaas  

 



 
 


