Het groepsjournaal
Maand: 8 april 2021
Belangrijke data
26 april t/m 9 mei: Meivakantie

groep 4a
Wist u dat……
- de kinderen in de maanden april en mei
weer een boekbespreking gaan houden?
- het voor uw kind heel goed is om thuis
af en toe voor te lezen?
- uw kind op deze manier ook kan oefenen
voor zijn/haar presentatie?

Rekenen

Taal / lezen / spelling

Natuurlijk blijven we oefenen met het
optellen en aftrekken over het tiental t/m
100 en leren we de tafels 1 t/m 5 en 10
uit ons hoofd. Maar wist u ook dat we
iedere week met de Vertaalcirkel bezig
zijn? Zo leren de kinderen bijvoorbeeld
om bij een som een verhaal te bedenken.

Met taal hebben we geleerd hoe we een
sprookje kunnen schrijven.
Een sprookje begint meestal met ‘Er was
eens ….’ En eindigt met ‘en ze leefden nog
lang en gelukkig’.
In de bijlage kunt u een sprookje lezen
dat de kinderen van groep 4a zelf hebben
bedacht. Ik heb hen alleen geholpen met
het opbouwen van de zinnen.

Doe-onderwijs

Engels

In de komende weken gaan we werken
over ‘programmeren’. Veel kinderen uit
groep 4a zijn al bekend met de computer
en de tablet. Nu gaan we leren hoe zo’n
computer eigenlijk denkt.

Sinds de kerstvakantie krijgen de
kinderen op de vrijdag Engelse les van juf
Tjerkje. Op dit moment leren ze hoe ze
verschillende dieren in het engels kunnen
benoemen.

Groeten van juf Diana en juf Tjerkje

Emma en de dieren

Een sprookje van groep 4a

Er was eens een klein meisje die Emma heette.
Ze was ziek.
Haar oma zorgde voor haar.
Haar oma gaf haar medicijnen.
Het kleine meisje hield heel veel van dieren.
Ze woonde in een huisje in het bos.
De dieren in het bos konden praten.
De dieren vroegen aan haar: “Wat is er aan de hand?”
Ze zei: “Ik ben een beetje ziek geworden door de kou”.
De dieren vroegen: “Wat kunnen we voor je doen?”
Het meisje zei: “Mag ik wat water?
En er is in het bos een paarse bloem die mij beter kan maken.”
Ze gingen door het bos en zagen een paarse bloem.
Maar er kwam een wolf aan.
De wolf joeg de dieren weg.
Maar toen kwam de vliegende poes.
Die leidde de wolf af, zodat de andere dieren de paarse bloem konden pakken.
Ze gingen snel naar het huis van Emma.
Ze gaven haar de bloem.
Maar het was de verkeerde bloem.
Emma kreeg pukkels.
Dat was niet fijn.
De dieren gaven haar meteen het water.
Emma zei: “De bloem is paars met geel.”
De dieren gingen terug naar het bos en zagen daar een heleboel paarse bloemen.
Ze zagen een paarse bloem met gele stippen.
Ze plukten de bloem en gaven het aan Emma.
En ze werd weer beter.
Toen kwam er een heks.
Ze vergiftigde het hele bos.
De heks zei: “Dat was mijn bloem.”
Toen kwam er een wit paard met een prins.
De prins ging de heks aanvallen.
Toen de heks dood was haalde Emma water uit een kristallen grot.
Met het water spoelde ze het gif weg.
Emma, de prins en de dieren leefden nog lang en gelukkig.

