
Lieve kinderen van groep 4, 
 
Wat is het een rare tijd! 
We zijn als juffen heel erg benieuwd hoe het met jullie is! 
Hopelijk zijn jullie en je familie allemaal gezond en wel. 
 
Wat jammer dat we onze musical niet kunnen uitvoeren. 
Jullie hebben zo geoefend en het ging al zo goed! 
Maar we gaan absoluut zo gauw als mogelijk is de musical opvoeren. 
Dus blijf maar af en toe oefenen. 
 
Hebben jullie al het werk af en hebben jullie veel boeken gelezen en 
boekverslagen gemaakt? 
 
Als we straks weer naar school gaan, hopen we gelijk weer nieuwe tekeningen 
op te hangen. Je kunt kiezen uit 2 opdrachten. 
 
1. Maak een tekening bij het boek wat je aan het lezen bent of gelezen hebt. 
We willen kunnen zien waar het verhaal over ging. Dus, wie, wat, waar! 
 
2. Teken hoe en waar jij je huiswerk maakt. Zit je aan een tafel, is je familie 
erbij? 
 
Je mag zelf weten of je kleurpotloden, krijt of verf gebruikt en hoe groot het 
blad is. Geen viltstiften! 
 
Maar er zijn nog meer opdrachten die je moet maken. We hebben een schema 
gemaakt voor elke dag.  
 
Jullie ouders hebben een mail gekregen met een link naar de site van Heutink. 
Hier kun je de taal-, spelling-, reken- en leesopdrachten vinden. Deze moeten 
uitgeprint worden. 
 
Ook hebben jullie ouders de inlogcode voor MOO gekregen. Dan kan je werken 
met de programma’s van rekenen en spelling die jullie op school op de 
chromebooks maken. 
Je mag bij Reken Zeker tot blok 7 week 1 maken.  
Bij Spelling om Maat moet je even aangeven dat je wil gaan oefenen. Hier mag 
je tot blok 6 week 1 maken. 
 



Vergeten jullie je BLOON ook niet te maken! Er waren nog 10 kinderen die dit 
nog niet of nog niet helemaal af hadden. Dinsdag zet ik de nieuwe categorie 
klaar! 
 
Rekenen, taal en spelling zien er hetzelfde uit als op school.  
Vergeten jullie bij  rekenen niet om eerst de tienen erbij/eraf te doen en dan de 
eenheden! En als we over het tiental gaan moet je eerst naar het 
volgende/vorige tiental en dan met de splitsing de rest erbij/eraf doen.  
En vergeet niet een tekening van de som te maken. 
 
34+39= 64+9= 64+6+3= 70+3= 73 
45-27= 25-7= 25-5-2= 20-2= 18 
 
Estafette ziet er anders uit. We gaan jullie toch vragen het te maken, want 
lezen is erg belangrijk. Goed lezen en kijken, dan komt het wel goed. De eerste 
opdracht is een opdracht over een boek. Als je boek niet uit is heb je nog een 
hele week om eraan te werken. 
 
Vraag jullie ouders om hulp als het niet lukt. 
 
 
Maandag 30 maart 
 
Vak Les Bladzijde Op de website te vinden onder.. Gedaan 

Taal 6.1 34,35,36,37 Taal op maat blok 6 taalboek  
Spelling 6.1 28, 31 Spelling op maat blok 6 en 7  

Rekenen 7.1 2, 3, 4 Reken Zeker deel 4D  
Estafette  Kies 1 (of 2) 

opdrachten uit. 
Estafette►Leesbevordering► 

esta-kopieerbladen- e4  
 

 
Dinsdag 31 maart 
 

Vak Les Bladzijde Op de website te vinden onder…. Gedaan 
Taal 6.2 28,29 Taal op maat blok 6 en 7 werkboek  

Spelling 6.4 32,33 Spelling op maat blok 6 en 7  

Rekenen 7.2 5, 6, 7 Reken Zeker deel 4D  
Estafette 1.1 n.v.t. Estafette-les 1t/m 4► 

downloads►esta-gr4-wk1-
aanpak1-2-les1-invuldocument. 

 

 



 
 
Woensdag 1 april (geen grapje) 
 
Vak Les Bladzijde Op de website te vinden onder…. Gedaan 

Taal 6.3 38, 39 Taal op maat blok 6 taalboek  
Spelling   BLOON zwarte mieren woorden  

Rekenen 7.3 8, 9, 10 Reken Zeker deel 4D  

Estafette 1.2  Estafette-les 1t/m 4► 
downloads►esta-gr4-wk1-aanpak1-
2-les2-invuldocument. 

 

 
 
Donderdag 2 april 
 

Vak Les Bladzijde Op de website te vinden onder… Gedaan? 
Taal 6.4 30, 31 Taal op maat blok 6 en 7 werkboek  

Spelling 6.5 34, 35 Spelling op maat blok 6 en 7  

Rekenen 7.4 11, 12, 13,  Reken Zeker deel 4D  
Estafette 1.3  Estafette-les 1t/m 4► 

downloads►esta-gr4-wk1-aanpak1-
2-les3-invuldocument. 

 

 
Vrijdag 3 april 
 

Vak Les Bladzijde Op de website te vinden onder.... Gedaan? 

Taal 6.5 40, 41 Taal op maat blok 6 taalboek  
Spelling 6.6 36, 37 Spelling op maat blok 6 en 7  

Rekenen 7.5 14, 15 Reken Zeker deel 4D  
Estafette 1.4  Estafette-les 1t/m 4► 

downloads►esta-gr4-wk1-aanpak1-
2-les4-invuldocument. 

 

 
 
Heel veel succes. 
 
Een hele leuke gymnastiek site is zappsport@home. 
 
Groetjes van Juf Gadellaa en juf Tertoolen. 


