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BESTE OUDERS/VERZORGERS
Beste ouders/ verzorgers 

We zijn gestart met ons vierde thema: Hoe werkt het? In dit thema gaan we het
hebben over techniek. We leren over hefbomen, katrollen, veren en tandwielen.
Maar we gaan het ook hebben over technische beroepen, zoals de loodgieter,
automonteur, bouwvakker en ontwerper. Daarnaast gaan we ook samen kijken
naar bouwen en gebouwen en leren we hoe uitvindingen ons leven hebben
veranderd. 

In de vorige twee thema's hebben de kinderen iets verteld over zichzelf, maar in dit
thema willen we graag een beroep doen op u. Heeft u een technisch beroep of
weet u er veel over, misschien kunt u daar dan iets over vertellen en/of laten zien.
Dat zouden wij natuurlijk heel erg leuk vinden. U kunt met mij overleggen over de
mogelijkheden. 

Natuurlijk gaan wij zelf ook bouwen. Daarom zijn wij op zoek naar kosteloos
materiaal zoals keuken-/ wc-rollen, kurken, rietjes, eierdozen, satéstokjes, lege
schone pakken, etc. In de klas zetten we een krat klaar waar de spullen in
verzameld kunnen worden.  

Juf Erika 

DOELEN
REKENEN
Tijdens dit thema gaan we
aan het werk met blok 6 en 7.

Doelen blok 6:
- De tafel van 4.
- Rekenen met tijdsduur in
minuten.
- Tijdbalken aflezen. 
- De tafel van 8.

Doelen blok 7:
- De tafel van 6.
- Biljetten van 50 en 100 euro
herkennen. 
- Rekenen met geld tot 100
euro. 
- Optellen en aftrekken tot
100 met tientalpassering. 

DOELEN LEZEN
Het lezen van woorden met vier
of meer lettergrepen. 
Het lezen van samengestelde
woorden. 
Het lezen van woorden met
be~, ge~ en ver~. 
Het lezen van woorden met een
of meer open lettergrepen. 
Het lezen van woorden met
~ste. 

DOELEN SPELLING
Fopklanken met el, en en er. 
Fopklanken met ng en nk. 
Luisterwoorden met meerdere
medeklinkers achter elkaar. 
Verkleinwoorden met je, tje en pje. 
Woorden met klankgroepen zoals
hanen, boeren en kippen. 
Weetwoorden met sch en schr. 
Weetwoorden met een au. 
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TIPS VOOR
THUIS

Natuurlijk ontvangt uw kind ook
dit thema weer de leeskaarten
om thuis te oefenen.  

Verder zijn hieronder nog een
aantal tips die u zou kunnen
doen met uw kind:
- De tafels oefenen, bijvoorbeeld
op:
https://www.tafeldiploma.nl/groe
p-4/

- Een bezoek brengen aan een
bouwplaats of samen klussen. 

- Met technisch lego spelen. 

- Mikado spelen 

- Op zoek gaan naar spullen in
huis die werken met stroom. 

- Het benoemen van voorwerpen
die gemaakt zijn van hout of
gereedschap of soort verbinding
benoemen.

- Een eigen knikkerbaan maken. 

DOELEN BEGRIJPEND LEZEN
Het beantwoorden van wie-, wat-, wanneer-, waarom-, en hoe vragen.
Een conclusie trekken.
Een hoofdgedachte in een tekst kunnen herkennen. 
Een nieuwe titel van een tekst kiezen of/en bedenken. 
Moeilijke woorden uit een tekst kunnen verklaren door de context te
gebruiken. 
Voorspellen waar een tekst over gaat. 
Een tekst beoordelen. 
Verwijswoorden herkennen.
Zinnen in de goede volgorde van het verhaal zetten. 
Een zin tussenvoegen in de tekst. 

DOELEN TAAL
Een verhaal afmaken.
Een briefkaart schrijven.
Een verhaal schrijven aan de
hand van wie- wat- waar-
vragen. 
De goede werkwoordsvorm
invullen in een zin. 
Van een lange zinnen een korte
zin maken. 
In een alfabetische reeks een
ontbrekende letter invullen of
voortzetten
Een zin maken met een gegeven
woord. 
Hoofdletters en leestekens
gebruiken. 
Woorden in het meervoud
schrijven. 

Verkleinwoorden schrijven.
Lettergrepen samenvoegen tot een
woord. 
De volgorde van zinsdelen
veranderen. 
Vraagzinnen maken. 
Woorden opzoeken in een
woordenboek. 
Onderwerp vervangen. 
Een vraag zoeken bij een antwoord. 
Een woordweb maken. 
Een zin vanuit het meervoud in het
enkelvoud zetten. 
Een zin vanuit het enkelvoud in het
meervoud zetten. 


