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Agenda 
5 december Sinterklaasviering 

 Continurooster t/m 14:00 uur 

6 december Alle kinderen zijn vrij  

 Versieren Kerst 

21 december Kerstdiner 

23 december Compensatiedag; Alle leerlingen  

 zijn vrij 

24 december t/m 

8 januari Kerstvakantie 

 

 

MR verkiezingen woensdag 30 november 
De verkiezingen vinden ’s ochtends plaats vanaf 8.20 tot 8.40 uur en ’s middags van 12.00 

tot 12.30 uur in de middenruimte. U kunt bij de verkiezingscommissie een stembiljet halen 

en deze ingevuld in de stembus doen. U mag 1 stem uitbrengen op 1 van de 3 kandidaten. In 

de vorige nieuwbrief hebben de kandidaten zich aan u voorgesteld. 

Wij hopen dat u allemaal komt om uw stem uit te brengen. 

 

MR Kandidaten: 

 

Arthi Bholanath Remco Keijser Patrick van Olffen 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rekenen in groep 4 
In groep 4 zijn we met rekenen al bezig met de getallen t/m 100. Het belangrijkste hierbij is 

het getalbegrip. Getalbegrip is noodzakelijk voor leren rekenen en voor gecijferdheid.  Hoe 

kun je immers sommen maken, als je  niet weet wat tientallen en eenheden zijn of niet kunt 

tellen met sprongen van 10? Hoe moet je een getal schrijven en waar staat het op de 

getallenlijn? Hoe kun je nadenken en redeneren over sportuitslagen, denk aan hoogspringen, 

verspringen, als je geen idee hebt wat de maten en afstanden betekenen?  

 

Onze groep is hier iedere dag mee bezig. Dit doen we bijvoorbeeld d.m.v. spelletjes. 

Kinderen houden van spelletjes. Een spel spelen is een sociale activiteit. Kinderen leren 

samen spelen, samen werken en overleggen. Het 

vraagt van kinderen om na te denken over relaties 

tussen getallen en hoeveelheden, te redeneren, uit 

te leggen, handig te spelen.  
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Thuis kunt u ook met uw kind d.m.v. spelletjes het 

getalbegrip oefenen. Bijvoorbeeld met het spel ‘spaarspel’, 

(zie bijlage 1). Natuurlijk kunt u ook met de kaarten van een 

kaartspel, dobbelstenen en het dominospel de getallen 

oefenen.   

Veel speel- en leerplezier met uw kind(eren). 

 

 
 
 
 
 

 
“Goed gedaan” les 6 
De komende twee weken hebben 

wij weer een nieuw thema uit de 

methode sociaal emotionele 

training. In de klas hangt de les 

als een agenda met de 

opdrachten, zodat iedereen dit 

goed kan zien. 

 

Les 6: ‘Samen spelen en werken’. 

Het is belangrijk dat kinderen leren 

onderhandelen en begrijpen dat ze 

daarbij duidelijk moeten zijn over wat 

ze zelf graag willen en vervolgens 

moeten geven en nemen. 

 

Tips voor thuis 

• Geef het goede voorbeeld wat 

betreft ‘duidelijk zijn’: 

Zeg niet: ‘Waarom is het toch zo’n 

troep op jouw kamer?’ 

Maar: ‘De vloer van jouw kamer ligt 

vol speelgoed. Ik wil dat jij dat nu 

gaat opruimen!’ 

• Onderhandel niet over alles met uw 

kind. Wees duidelijk over het feit dat 

u de volwassene bent en regels stelt! 
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Het grootste gedeelte van het water aan het 

aardoppervlak is permanent bevroren of zout. 

 
Uitslag Sint Maarten Challenge 
Damin uit groep 3 heeft met 65 snoepjes de Sint Maarten Challenge gewonnen.  

Gefeliciteerd Damin! 

Hij mag zijn prijs, het zwembadkaartje, bij Wendy komen ophalen! 

 
Bijlagen van de Brede School 
In de bijlagen 2 en 3 treft u informatie aan van de Brede School. 

Het betreft de Pieteninstuif op vrijdag 25 november en de Activiteitenkalender voor de maand 

december. 

 
Waterweetje 

 


