WANNEER WAS DAT?
GROEP 4 THEMA 3

BESTE OUDERS/VERZORGERS
Beste ouders/ verzorgers
Ondanks het verplicht thuiswerken zijn we alweer gestart met het derde thema van
dit schooljaar. Dit thema staat geschiedenis centraal. Zo gaan we leren over dino's,
ridders en kastelen, piraten en de tijd van toen. Natuurlijk mogen de kinderen ook
tijdens dit thema weer materialen meenemen die passen bij het thema.
In het vorige thema hebben de kinderen iets mogen vertellen over henzelf. In dit
thema gaan we daar verder mee aan het werk. Wanneer we weer naar school
mogen, mogen de kinderen namelijk iets gaan vertellen over een voorwerp
waaraan zijn een herinnering hebben bijv. een souvenir, een tandendoosje, etc.
Ook gaan we aan de slag met het maken van een stamboom en het zou natuurlijk
fijn zijn als u daarbij kunt helpen.
Tijdens dit thema staat ook CITO op het rooster, maar door het thuiswerken is dat
natuurlijk nog niet mogelijk.
Natuurlijk vindt u in deze poster weer de doelen waar wij de komende periode mee
aan het werk gaan.
Juf Erika

DOELEN LEZEN
Het lezen van woorden met een
i die als ie worden uitgesproken.
Het lezen van woorden met
drie lettergrepen.
Het lezen van woorden met ~ig,
~ing en ~lijk.
Het lezen van woorden met
~eren, ~elen en ~enen.
Het lezen van woorden met
~etje.

DOELEN SPELLING
Weetwoorden met de ei.
Fopklanken met kleefletters.
Fopklanken met eeuw, ieuw en uw.
Fopklanken met aai, ooi en oei.
Fopklanken met eer, oor en eur.
Woorden die beginnen met be~,
ge~ en ver~.
Woorden die eindigen met een d
of t.
Luisterwoorden met twee
klankgroepen.

DOELEN
REKENEN
Tijdens dit thema gaan we
met rekenen aan de slag met
blok 4 en 5:
Doelen blok 4:
De tafels van 5 en 1.
Wat een deciliter en
centiliter is.
Inhoudsmaten
omrekenen.
Wat een decimeter,
centimeter en meter is.
Lengtematen omrekenen.
Doelen blok 5:
De tafel van 3
Het maken van vlakke
figuren op een rooster
Het vergroten en
spiegelen van vlakke
figuren
Het rijgend optellen en
aftrekken tot 100 zonder
tientalpassering.
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DOELEN BEGRIJPEND LEZEN
Een tekst na kunnen vertellen m.b.v. belangrijke woorden.
Moeilijke woorden uit de tekst verklaren door de context te gebruiken.
Verwijswoorden herkennen.
Een tekst beoordelen.
Tekstsoort herkennen.
Op basis van titel, plaatjes en foto's voorspellen waar de tekst over gaat.
Moeilijke woorden tekenen en uitleggen in een zin.
Moeilijke woorden in een korte tekst uitleggen.
Hoofdgedachte in een tekst kunnen herkennen,
Een zin tussenvoegen in de tekst,
Volgorde in de tekst aangeven.
Wie-, wat-, wanneer-, waarom-, waar- en hoe vragen beantwoorden.
Conclusies trekken aan de hand van de tekst.
De betekenis van een zin afleiden uit de context.
Een nieuwe titel bedenken.

TIPS VOOR
THUIS
Ook dit thema ontvangt uw kind
weer de leeskaarten om thuis te
oefenen.
Daarnaast ontvangen de
kinderen dit thema ook een
opdracht mee die ze thuis
moeten maken. Het maken van
een stamboom (zijzelf,
papa/mama en opa's/oma's)
Het zou fijn zijn als u als ouders/
verzorgers de kinderen hiermee
kan helpen.
Verder zijn hieronder nog een
aantal tips die u zou kunnen
doen met uw kind:

DOELEN TAAL
Het schrijven van een versje.
Een stripverhaal schrijven.
Een pagina van een
vriendenboek.
Een woordweb maken en
daarmee een weettekst
schrijven.
Een titel bij een verhaal
bedenken.
Goede zinnen maken.
Werkwoorden herkennen.
De goede werkwoordsvorm
invullen in een zin.
Samengestelde woorden maken.
Van een lange zin een korte zin
maken.
Een lidwoord, bijvoeglijk
naamwoord en zelfstandig
naamwoord combineren.

Het goede woord bij het juiste plaatje
schrijven.
Woordbetekenissen uit een
woordenboek begrijpen.
Woordbetekenis opzoeken in een
alfabetische rij.
Trappen van vergelijking.
Een woordweb maken bij een plaatje.
Het gebruiken van voegwoorden.
Woordparen maken met zelfstandige
naamwoorden.
Tegenstellingen benoemen.
Voorzetsels gebruiken.
Zinnen in de goede volgorde zetten.
Verkleinwoorden maken.
Zinnen maken en leestekens
gebruiken.

Het oefenen met de tafels
van 1, 2, 3, 5 en 10.
Met Knexx of Lego en
dinosaurus bouwen.
Van lege doosjes, wc-rollen,
oud papier e.d. een kasteel
maken.
Het spel Statego spelen
Van speelkaarten een
kaartenhuis bouwen.
Een wandeling door
Barneveld maken en daar op
zoek gaan naar oude
gebouwen. Bijvoorbeeld een
kerk
Vragen welke dag het is, wat
het gisteren en eergisteren
was en wat voor dag het
morgen en overmorgen is.

