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Alles in 1  
Project 

Waar is het? 
Het eerste Alles-in-1-project gaat in groep 4 over: Waar is het? Een project waarbij de nadruk ligt op 
aardrijkskundige zaken. We beginnen klein in ons eigen lokaal en na 8 weken zijn we aangekomen bij de 
maan. 
 
In week 1 en 2 gaan we het hebben over de eigen omgeving van de kinderen. 
We gaan kijken naar plattegronden van bijv. de klas en je slaapkamer. De buurt 
komt aan de orde; wat zie je als je buiten loopt? Te denken valt aan bestrating, 
kunst, speelplekken en we hebben het over het riool.  
 
 
 

In week 3 en 4 komt de stad en het platteland aan de orde. Wat zijn de 
verschillen? Waar zou je liever willen wonen en waarom? We gaan het hebben 
over de gemeente en wat er zoal in een stad komt kijken. Hoe blijft het 
schoon, wat doet de politie, wat is een burgemeester? 
 
 

In week 5 en 6 maken we een rondje door Nederland. Welke bijzonderheden hebben 
sommige plaatsen? We komen wat meer te weten over onze hoofdstad. Waarom is Den 
Haag belangrijk? Waar eten ze vlaaien? Welke landschappen zijn er in Nederland allemaal 
te vinden?  
 
 

In week 7 en 8 zoeken we het wat verder dan ons eigen Nederland. We 
hebben het in week 7 over de aarde en hoe we er voor kunnen zorgen. Ook 
kijken we naar de wereld. Die is namelijk niet overal gelijk. Je hebt gebieden 
waar het heel koud is, maar ook waar het heel warm is. In week 8 gaan we 
een klein kijkje in de ruimte nemen. Planeten, sterren, meteorieten??? 
Geeft de maan nu licht of niet? 
 

Spelling en taal 
Met spelling komen de volgende categorieën aan bod: 
- Weetwoorden met sch/schr 
- Luisterwoorden met mm(m)kmm(m) 
- Fopklanken met kleefletters (lk, lm, lp, enz), aai/ooi/oei en ng/ 
- Weetwoorden met f en v 
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Engels 
In dit project leren de kinderen bij het vak Engels het volgende: 
What’s your name? My name is ….  Nice to meet you. 
How old are you? I am … one-two-free-four-five-six-seven-eight … years old 
Where do you live? I live in/on … a house - boat - flat - farm  
 
Handig om Engels te oefenen. http://intranet.alles-in-1.org/leerling/2 
 

 
Rekenen 
Getallen en bewerkingen 

 
- getallen tot 100 (getallendictee en kralenstang) 
- opbouwen van getallen in tientallen en eenheden 
- automatiseren van de sommen tot 10 
- geld rekenen  munten van 1,2,5,10,20 en 50 cent. 
- optellen en aftrekken tot en met 2 
- vermenigvuldigen, tafel van 2 en 10 
- aftrekken over het eerste tiental 

                                   
 
Meten en meetkunde 

- klokkijken analoog en digitaal,  hele en halve uren 
- wegen, wegen met kilogram en vergelijken van gewicht 
 

Schrijven  
We leren de volgende hoofdletters: N, M, U, IJ, V, W, I, J, K en de H schrijven. 

 
Agenda 
3 september: eerste schooldag, gezamenlijke opening 
17 september: sportdag 
19 september: informatie avond 
25 september: schoolreisje groep 3 t/m 7 
3 oktober: start Kinderboekenweek  
12 oktober: presentatie Gouden Weken om 11:15 uur, u bent van harte welkom! 
22 oktober: 26 oktober: Herfstvakantie 
30 oktober: contactgesprekken 
1 november: contactgesprekken 
2 november: schoolfotograaf 
 
 
 
De Flyer van deze periode is ook terug te vinden op onze website bij de groep. 
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