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Alles in 1  
Project 

Wat groeit en bloeit 
 
Week 1 en 2  
De kinderen leren wat planten nodig hebben om te overleven: licht, water, 
warmte en mineralen uit de aarde. Ook wordt aandacht besteed aan de 
voortplanting van planten en bomen.  
We gaan lezen en werken over de groentetuin: plannen en ontwerpen, zaaien, 
stekken, planten en oogsten. Ook komen de verschillende jaargetijden in de 
natuur aan de orde.  
 

Week 3 en 4  
De kinderen leren van alles over de geboorte van dieren. Bij zoogdieren worden 
de jongen levend geboren en drinken ze bij hun moeder. Er zijn ook dieren die 
uit een ei komen en krijgen broedzorg. Daarnaast leren de kinderen welke trucs 
de dieren kennen om geen prooi te worden van andere dieren.  
Ook gaan we het hebben over huisdieren. Waar moet je aan denken als je een 
huisdier aanschaft? Hoe werkt het verzorgen van een dier? Hoe laat een dier 
zien hoe het zich voelt? 

 
Week 5 en 6  
Het gaat in deze weken over de geboorte en groei van kinderen. 
Ook leren de kinderen van alles over het gebit: melktanden, kaken, 
wisselen en wortels. 
Daarnaast leren de kinderen hoe je voor je lichaam kunt zorgen: 
bouw- en brandstoffen om te kunnen bewegen, te leren en te 
groeien. Ook komt ziek zijn en leven met een handicap aan bod in 
deze weken.  
 

Week 7 en 8  
In deze weken staan de wonderen en het zorgen voor de natuur centraal. Het 
gaat vooral over het weer en over de seizoenen. Deze bepalen voor een groot 
deel de natuur. Wat aan bod komt: neerslag, luchtdruk, wind, temperatuur etc. 
De aarde draait om de zon. Door de schuine stand van de aarde zijn afwisselend 
de noordelijke helft en de zuidelijk helft dichter bij de zon: dit veroorzaakt de 
seizoenen. Kijken, luisteren, ruiken, proeven en voelen we de natuur om ons 
heen? Wat zie je? Wat hoor je? 
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Spelling en taal 

Met spelling komen de volgende categorieën aan bod: 
- klankgroepen met woorden als: stro, la, nu, zee     
- klankgroepen met woorden als: kippen, bakker, zitten   
- weetwoorden met -cht       
- weetwoorden met ei        
- weetwoorden met eeuw, ieuw, uw      
- laatste letter: paard, nest (wil je weten wat de laatste letter is? Maak het langer dan gaat het nooit meer 
mis) 
 
Ei-plaat 
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Rekenen 
In het komende rekenblok (blok 4) werken wij aan: 

Getallen en bewerkingen 
- Optellen en aftrekken t/m 100 (met geld) 
- Tafels van 1 t/m 6 en 10 
- Getallen boven 100 

- Schatten: 290 ligt tussen 200 en 300 

Aan het eind van dit blok maken de kinderen een tempotoets over plus- en minsommen tot 20 en van de  

tafels 1 t/m 6 en 10 

Oefenen kan thuis ook via https://app.rekentuin.nl/users/login 
 
Meten en meetkunde 
- Klokkijken: analoog en digitaal (hele en halve uren) 
 

Schrijven  

We hebben alle hoofdletters nu leren schrijven in groep 4. We gaan ze herhalen en 

proberen of het nog netter kan. We proberen de hoofdletters ook zoveel mogelijk te 

gebruiken tijdens het werken in Alles in 1. Ook proberen we overal onze naam met een 

hoofdletter te schrijven. 

 

Oproepje 
Agenda 
De komende weken zijn we, naast het reguliere programma, druk met het maken/afnemen van de cito-toetsen.  
 

30 en 31 mei                 vrije dagen  
10 t/m 14 juni               vakantie  
16 juni                            vaderdag  
17 juni                            studiemiddag kinderen ’s middags vrijdag  
24 juni                            rapporten mee  
25 juni                            contactgesprekken  
26 juni                            juffen/meesterdag  
9 juli                               wisseluur met de nieuwe groep  
12 juli                             laatste schooldag om 12.00 zomervakantie  
26 augustus                  start nieuwe schooljaar  

De Flyer van deze periode is ook terug te vinden op onze website bij de groep.  
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