
Groepsleerkrachten   

Juf Halbea Heek werkt op de Maandagen.   

Meester Jasper Buit werkt op de dinsdag tot vrijdag.  

 

Van maandag tot en met donderdag beginnen we elke morgen met een kwartier 

stillezen.   

Kinderen kunnen hiervoor een boek kiezen uit de klassenbibliotheek, of een boek 

van huis meenemen. Ook gaan we regelmatig met de klas naar de bibliotheek om 

daar een leuk boek uit te zoeken voor in de klas.   

   

Voor het technisch lezen werken wij dit jaar ook met een nieuwe methode Karakter. 

Deze methode zet in op het lezen zelf, maar ook leesbeleving staat hierbij centraal. 

Ook thuis lezen blijft uiteraard belangrijk, we zien dat dat steeds minder wordt bij de 

kinderen.   

 

Bijbelse geschiedenis   

Voor de lessen Bijbelse geschiedenis maken we deels gebruik van de bijbel voor 

jullie.   

Er worden per week 3 verhalen verteld en op vrijdag is er een herhaling.   

 

Rekenen 

Bij het rekenen gaan we verder met de basis die gelegd is in de middenbouw.   

De bekende begrippen als optrekken, aftrekken, vermenigvuldigen en delen komen 

weer ruimschoots aan de orde.   

Ook de klokken en meetkunde komen weer aan bod. Verder is er ruim aandacht 

voor het kolomsgewijs cijferen, cijferen en maken we een begin met de breuken 

en staartdelingen.  Dit alles doen we op een laptop met het programma snappet. 

Taal   
De taallessen volgen wij aan de hand van de verhalen over Nina. Zij maakt van alles mee en 
mag zelfs aan een televisieshow meedoen.   
Naast heel veel nieuwe woorden (woordenschat) leren we veel over grammatica en hoe 
zinnen zijn opgebouwd. Dit onderdeel noemen we woord- en zinsbouw en gaat o.a. over 
het vinden van de persoonsvorm, het onderwerp en andere zinsdelen.   
Spelling   
Bij het vak spelling gaan we opnieuw 24 woordpakketten met verschillende categorieën 
langs. Dit zullen bekende categorieën zijn, maar ook een aantal nieuwe. Er zal, aan het 
einde van het jaar, meer aandacht zijn voor de werkwoordspelling.  
 
In de middagen hebben we vakken als begrijpend lezen en blink. We gebruiken bij 
begrijpend lezen nieuwsbegrip. Hier leren de kinderen begrijpend lezen door middel van 
actuele onderwerpen. 

Blink is gebaseerd op onderzoekend, ontdekkend en ontwerpend leren. De 

21  eeuwse vaardigheden, zoals samenwerken, kritisch denken en 

informatievaardigheden, komen uitgebreid aan bod. Blink is erop gericht om 

kinderen nieuwsgierig te maken naar de wereld en ze vooral veel zelf te laten 



ervaren en ontdekken. Wanneer kinderen zelf actief bezig zijn, krijgt de leerstof 

meer betekenis en onthouden ze het beter. Ze krijgen hierdoor een goede 

kennisbasis mee en ontwikkelen de vaardigheden die ze in het voortgezet onderwijs 

en in hun latere leven nodig gaan hebben.    

Wij maken er een mooi jaar van maken met elkaar in de wetenschap dat wij niet alles 

hoeven te kunnen, dat wij onze eigen talenten mogen ontdekken en 

ontplooien. Ieder kind mag er zijn, wetende dat hij/zij geschapen is door God en dat 

is goed!   

 
 
Groeten, 
 

Jasper Buit 
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