Nunspeet, 17-03-2020
Betreft: thuiswerk

Beste ouders van groep 4b,

In groep 4 zijn we bezig om het leesproces wat in groep 3 is gestart door te zetten. De
school gaat nu minstens 3 weken dicht. Dat is in dit proces van het leren best lang. Daarom
willen we u vragen om ons thuis te ondersteunen om het leren door te laten gaan.
Het gaat dan met name om de hoofdvakken lezen, taal, schrijven, spelling en rekenen.
Lezen, taal en spelling
Voor taal en spelling liggen op school de boeken klaar. In de weektaak staat wat ze per dag
moeten maken. Het is belangrijk dat de kinderen hier dagelijks mee bezig zijn. Sowieso blijft
het van belang dat de kinderen veel lezen. Hierdoor gaan de kinderen steeds beter en sneller
lezen. Laat uw kind vooral veel lezen! Laat ze thuis een leuk boekje uitkiezen en laat ze
dagelijks minimaal 15 minuten lezen.
Schrijven
Voor het schrijven willen we vragen of de kinderen dagelijks een blz. maken. Over de
hoofdletter V mogen de kinderen dan dus twee dagen doen. De ene dag de linker bladzijde,
de volgende dag de rechter. Wilt u daarbij vooral erop letten dat uw kind de letters op de
juiste manier schrijft? Dit kunt u zien aan de voorbeeldletter bovenaan de bladzijde. Begin bij
groen en stop bij rood.
Rekenen
Ook rekenen is opgenomen in de dagtaak van uw kind. Hierin zijn zowel de basislessen als
de conditietraining opgenomen. De kinderen zijn hier bekend mee. De conditietraining
lessen vindt u door het werkboek om te draaien. We zullen in de dagtaak ook proberen
linkjes te plaatsen naar uitlegfilmpjes.
Pluswerk
We houden ons deze week nog bezig met de basistaken voor de kinderen. Voor de
aankomende weken gaan we voor de kinderen met pluswerk werken aan een aangepast
schema. Dit vraagt even wat meer aandacht. U hoort zo snel mogelijk wanneer u extra
materiaal kunt ophalen.

Weektaak
Op de website onder groepen/thuisinloggen vindt u de weektaak waar de opdrachten per
vak per dag voor de kinderen in staan. We vragen u de lessen uit het schema aan te houden.
In de weektaak staan ook dingen die de kinderen extra kunnen doen. Denk aan werken in
het tafelboekje of leerzame spelletjes.
Inloggen in de digitale omgeving Cloudwise
Op de website www.petraschool.net kunt u onder het kopje ‘Groepen/thuisinloggen’
doorklikken op de groep van uw kind. Hier vindt u een stappenplan hoe u in de digitale
omgeving kunt komen. De kinderen mogen naast hun dagtaak vrij in de software oefenen.
Via Parro heeft u van ons een gebruikersnaam en wachtwoord ontvangen.
Nakijken
Gelukkig is de leerstof van groep 4 nog niet zo ingewikkeld voor u als ouder. Daarom willen
we u vragen om het gemaakte werk samen met uw kind na te kijken. Zo kunt u gelijk met uw
kind de dingen bespreken die hij of zij moeilijk vond.
Bij vragen kunt u via Parro of de mail contact met ons opnemen. Zo hopen we samen met u
te werken aan de voortgang van het leerproces van uw kind.

Hartelijke groet namens de leerkrachten van groep 4,
Marja Boeve, Bart Wiersma

