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Alles in 1  
Project 

Jij en ik 

In Nederland wonen we met veel verschillende culturen samen. Ook op school komen de kinderen met verschillende 

culturen in aanraking. Maar wat weten we nu eigenlijk van elkaar? Daarover gaat het nieuwe project “Jij en ik”. 

In de komende 8 weken komen we meer van elkaar te weten. Wat zijn gewoontes bij iedereen thuis. Denk aan 

omgang met elkaar, maar ook rituelen die er thuis zijn. Hoe is de gezinssamenstelling? Eet iedereen thuis dezelfde 

dingen? Gelooft iedereen hetzelfde? Spreken we dezelfde taal? Zien we er hetzelfde uit? 

 

In week 1 en 2 ligt het accent op verschillen tussen mensen en rituelen en op 

gewoontes die met eten te maken hebben. We nemen een kijkje in het 

Boeddhisme en het Christendom.  

 

In week 3 en 4 ligt het accent op muziek en dans. Er wordt stilgestaan bij de Roma en Sinti. Het 

volksvermaak van Roma en de Sinti is muziek maken en dansen. Andere dansen en 

muziekinstrumenten uit allerlei culturen komen eveneens aan bod. Binnen de Pinkstergemeente 

staat dans en muziek ook centraal, maar hoe dan? 

 

In week 5 en 6 ligt het accent op wonen en spelen. Er is aandacht voor de Islam. 

We praten in deze periode over vluchtelingen die naar Nederland komen. Hoe 

wonen en leven mensen bijvoorbeeld in Somalië? We kijken ook naar de 

verschillende leefsituaties van mensen; hoe is het gezin opgebouwd? Ben je 

geadopteerd? Zijn je ouders van hetzelfde geslacht? Ken je je vader? Wonen je opa 

en oma bij je in huis? Hoe ziet jullie samengestelde gezin eruit? Woon je bij 

pleegouders? 

 

In week 7 en 8 ligt het accent op feesten en geloven. We kijken nu naar het Hindoeïsme en 

het Jodendom. Natuurlijk vergeten we Kerstmis ook niet. Maar er zijn nog meer feesten die 

de aandacht krijgen: Divali, Carnaval, Suikerfeest, Chanoeka en Holifeest. 

 

 

Spelling 
Met spelling komen de volgende categorieën aan bod: 

- Weetwoorden met au 
- Verkleinwoorden met -je, -tje, -pje  
- Laatste letterwoorden met d/t aan het eind 
- Fopklanken met eer/oor/eur en aai/ooi/oei en ng/nk en woorden met -en/el/er op het eind 
- Beginstukken be/ge/ver 
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Lezen 
Bij het voortgezet technisch lezen wordt er (naast vloeiend en tempo lezen) gedurende dit project geoefend met de 
volgende leesmoeilijkheden. 
Tweelettergrepige woorden met: 

- th- en wr-  
- -aai, -ooi en –oei 
- –end 
- -ig, -lijk, -ing 
- Met een stomme –e- in de eerste lettergreep 

En samengestelde woorden met th-, wr-, -aai, -ooi, -oei. 
 
Engels 
Engels leren we voornamelijk via het zingen van Engelse liedjes en het spelen van spelletjes zoals,  
‘Simon says’, ‘I spy with my little eye’. 
 

Rekenen 
Getallen en bewerkingen 

 

- tafels van 2, 5 en 10 

- rekenen met geld 

- + en – sommen over het tiental (48+6  en 53-8) 

- Tellen met sprongen 10 (+10  +20   +30) 
We gaan met rekenen ook oefenen met de tafels, zodat de kinderen een tafeldiploma kunnen 

behalen. Regelmatig zullen we kinderen individueel vragen om een tafel op volgorde op te 

zeggen en daarna vraagt de juf de som en het kind geeft vlot (binnen 3 tellen) het antwoord.  

Als dit goed gaat is de tafel behaald en mag er een sticker in het vakje worden geplakt.  

In groep 4 moeten de kinderen de tafels 1 t/m 5 en 10 vlot beheersen. 

Oefenen kan thuis ook via https://app.rekentuin.nl/users/login 
 
Meten en meetkunde 

- digitaal klokkijken 

- de kalender/ maanden van het jaar 

- rekenen met geld 
 

Schrijven  
We hebben leren nog meer hoofdletters schrijven: T, F, P, R, B en de C. 

Agenda 
9 november:     schoolontbijt 
12 november:   studiemiddag. De kinderen zijn om 12:00 uur vrij 
13 november:   ouders in de klas 
5 december:     Sinterklaasviering 
19 december:   kerstviering 
21 december:   Kerstvakantie. De kinderen zijn om 12:00 vrij. 
7 januari:           weer naar school 
 
De Flyer van deze periode is ook terug te vinden op onze website bij de groep. 
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