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BESTE OUDERS/VERZORGERS
We zijn begonnen met het tweede thema van dit schooljaar, het thema Jij en
ik!. In dit thema gaan we kijken en luisteren naar elkaar. Zo gaan we het o.a.
hebben over hoe we wonen, geloven en welke feesten wij vieren. Ook met dit
thema mogen de kinderen weer materialen meenemen die met het thema te
maken hebben. 

In december is het een maand vol met feesten. Zo vieren wij tijdens dit thema
Sinterklaas, Kerst en Oud en Nieuw. Dat belooft een leerzame, drukke, maar
gezellige tijd te worden.

Wat we dit thema allemaal gaan leren, kunt u weer vinden in deze
informatiebrief of op de deur van het klaslokaal. 

Juf Erika

DOELEN
REKENEN

Het aftrekken tot en met
10 met behulp van
afbeeldingen en de
getallenlijn. 
Bepalen welke dag het
gisteren was en welke dag
het morgen is. 
Bepalen bij welk seizoen
elke maand hoort. 
Hele uren aflezen en
zetten op de analoge en
de digitale klok. 
Splitsen van
hoeveelheden en getallen
tot en met 10. 
Splitsingen tot en met 10
omzetten naar een
stipsom. 

Het optellen en aftrekken
tot en met 10 met behulp
van de getallijn, door
elkaar. 
Voorwerpen ordenen naar
gewicht. 
Wat een kilo is en welke
voorwerpen ongeveer een
kilo wegen.
De balans en analoge
weegschaal  gebruiken en
aflezen. 
Optellen tusen 10 en 20. 

Sinds het schooljaar 2020 -
2021 werken wij met de
rekenmethode Getal & ruimte
Junior. 
Doelen blok 3:

Doelen blok 4:

DOELEN LEZEN
Het lezen van de klanken: ui, ie, ei, , au
en  ou. 
Het lezen van woorden met een sch
Het lezen van woorden met eer, oor en
eur
Het lezen van woorden met een ng
Het lezen van woorden met een x. 

DOELEN
SCHRIJVEN

Het schrijven van de klanken: ui, ie,
ei, au en ou. 
Het schrijven van woorden en
zinnen. 

DOELEN BEGRIJPEND
LEZEN

Vragen beantwoorden over een gelezen
tekst.
Zin afmaken. 
Zinnen in een goede volgorde zetten
zodat er een correct verhaal ontstaat. 
Afloop van het verhaal voorspellen. 
Het lezen en onderscheiden van
verschillende soorten teksten. 
Een juiste zin in een verhaal toevoegen. 

DOELEN SPELLING 
Het leren dat de ui, ie, ei, au en ou
twee-teken-klanken zijn
Gebruik te maken van het
nadenkertje bij het schrijven van
klankzuivere woorden. 
Het schrijven van klankzuivere
woorden
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TIPS VOOR
THUIS

www.rekentoppers.nl
Oefensite om met rekenen te
oefenen
http://www.kids4cito.nl
Oefensite om je goed voor te
bereiden op de Cito.
http://www.spelletjesplein.nl
Spelenderwijs leren op het
gebied van rekenen, taal en
wereldoriëntatie
 http://www.rekenspelletjes.nl
Automatiseren
httop://ww.leestrainer.nl Voor
alle vakgebieden
www.sommenfabriek.nl
Uitlegfilmpjes voor rekenen
waarbij leerlingen de juiste
strategie leren
http://www.juf-milou.nl Voor
begrijpend lezen 
https://www.topiatrainer.com
Oefenen voor de Cito middels
spelletjes (maar dan wel
serieus)

Wilt u uw kind helpen bij de
leesontwikkeling dan is het van
groot belang om uw kind vaak
voor te lezen. Wist u dat
kinderen gratis lid mogen
worden van de bibliotheek? Op
deze manier kunt u met uw kind
de leukste boeken samen of
alleen lezen. 

Verder zijn er op internet leuke
spelletjes die uw kind kan doen.
Enkele websites zijn: 

WOORDENSCHAT

Bij de dokter
Je lichaam
Restaurant
Museum 
Sinterklaas
Bakken 
Kerstmarkt
Oud en Nieuw

Ook dit thema hebben we weer acht woordplaten die wij gaan behandelen in de
klas. Elke week behandelen we een van de volgende woordplaten:


