Nieuwsbrief Rekenen
Getal & Ruimte Junior – Groep 4 Blok 1
Deze maand worden de vaardigheden uit groep 3 nog eens geoefend.
Uw kind herhaalt:
•
Optellen en aftrekken tot 30
•
Rekenen met centimeters, kilogrammen en liters
•
Rekenen met geld
•
Klokkijken met halve uren en hele uren

In de klas komt het volgende aan de orde:
•
De sommen tot 30 worden geoefend op de getallenlijn.

•

Bij het meten en wegen wordt gebruik gemaakt van referentiematen
(voorbeelden van hoeveel een liter of een kilogram is).

•

Bij het rekenen met geld oefenen de kinderen gepast betalen.

•

Kinderen oefenen het klokkijken op de analoge klok en op de digitale
klok.

Tips voor thuis
•
Oefen het optellen en aftrekken door ‘naar het tiental’ te rekenen. Noem
een getal en laat uw kind bedenken hoeveel erbij of eraf moet om bij het
tiental te komen. Bijvoorbeeld rekenen naar de 10: u noemt het getal 14,
uw kind noemt 4, want 14 – 4 = 10 of u noemt het getal 4, uw kind
noemt 6 want 4 + 6 = 10. Hetzelfde kan gedaan worden met rekenen
naar 20.
•
Oefen het wegen en meten door samen het gewicht of de inhoud te
schatten aan de hand van referentiematen. Bijvoorbeeld: hoeveel
emmers water gaan er in het bad? Hoeveel pakken melk (liters water)
gaan er in de afwasteil? Hoeveel pakken suiker weegt een stapel
boeken? Controleer samen het antwoord.
•
Oefen het klokkijken door uw kind geregeld te vragen hoe laat het is op
verschillende klokken bijvoorbeeld op een horloge, ovenklok of telefoon.

Nieuwsbrief Rekenen
Getal & Ruimte Junior – Groep 4 Blok 2
Deze maand leert uw kind:
•
Rekenen tot 100 met tientallen
•
Klokkijken met kwartieren.
•
Optellen en aftrekken vanuit een tiental
In de klas komt het volgende aan de orde:
•
Het rekenen tot 100 wordt geoefend op de getallenlijn.

•

Kinderen oefenen het klokkijken op de analoge klok en op de digitale
klok.

•

Kinderen oefenen het optellen en aftrekken op de getallenlijn.

Tips voor thuis:
•
Oefen het rekenen met tientallen door een tiental te noemen en uw kind
te laten bedenken hoeveel erbij moet om tot 100 te komen.
Bijvoorbeeld: uw noemt 30, uw kind noemt 70 want 30 + 70 = 100.
•
Oefen met getallen door te splitsen in tientallen en eenheden. Noem een
getal, voor elk tiental maakt het kind een sprong, voor elke eenheid een
stap. Bijvoorbeeld: u noemt 56, uw kind maakt 5 sprongen en doet 6
stappen. Draai de rollen ook eens om.
•
Oefen het klokkijken door uw kind regelmatig te vragen hoe laat het is op
verschillende klokken bijvoorbeeld op een horloge, op de ovenklok of op
uw mobiele telefoon.

Nieuwsbrief Rekenen
Getal & Ruimte Junior – Groep 4 Blok 3
Deze maand leert uw kind:
•
Optellen en aftrekken tot 100
•
Rekenen met eurocentmunten
•
De tafels van 2 en 10
In de klas komt aan de orde:
•
Sommen tot 100 worden geoefend op de getallenlijn. Kinderen rekenen
eerst naar het tiental.

•

Kinderen leren gepast betalen met eurocenten. Ook leren ze hoeveel
cent samen 1 euro is.

•

Tafelsommen eerst geoefend op de getallenlijn. Daarna komen de
tafelrijtjes aan bod.

Tips voor thuis:
•
Oefen het optellen en aftrekken door ‘naar het tiental’ te rekenen. Noem
een getal en laat uw kind bedenken hoeveel erbij of eraf moet om bij het
tiental te komen. Bijvoorbeeld rekenen naar de 40: uw noemt het getal
44, uw kind noemt 4, want 44 – 4 = 40 of u noemt het getal 34, uw kind
noemt 6 want 34 + 6 = 40.
Hetzelfde kan gedaan worden met andere tientallen tot 100.
•
Oefen het tellen van eurocenten. Hoeveel geld zit er in de spaarpot van
uw kind? En hoeveel zit er in uw portemonnee?
•
Oefen de tafel van 2 door samen het aantal schoenen te tellen dat in de
gang staat. Tel in paren, met sprongen van 2. Bedenk de tafelsom die
erbij hoort. Gebruik verschillende aantallen schoenen. Lukt het ook om
direct de tafelsom te bedenken? Controleer het antwoord door het
aantal schoenen te tellen. Lukt het ook om samen de hele tafel op te
zeggen?
•
Oefen de tafel van 10 door in sprongen van 10 te tellen. Bijvoorbeeld: 6
sprongen van 10: 10, 20, 30, 40, 50, 60. Welke tafel som hoort daarbij?
Lukt het ook om direct de tafelsom en het antwoord te bedenken? Lukt
het ook om samen de hele tafel op te zeggen?

Nieuwsbrief Rekenen
Getal & Ruimte Junior – Groep 4 Blok 4
Deze maand leert uw kind:
•
De tafels van 5 en 1
•
Rekenen met lengte en inhoud
•
Optellen en aftrekken met tientallen

In de klas komt aan de orde:
•
Kinderen oefenen de tafels eerst op de getallenlijn. Daarna komen de
tafelrijtjes aan bod.

•

Kinderen leren lengtematen en inhoudsmaten omrekenen.

•

Kinderen oefenen het optellen en aftrekken op de getallenlijn.

Tips voor thuis
•
Oefen de tafel van 5 door samen het aantal vingers en tenen te tellen
van alle gezinsleden. Tel met sprongen van 5. Bedenk de tafelsom die
erbij hoort. Gebruik verschillende aantallen vingers en tenen. Lukt het
ook om direct de tafelsom te bedenken? Controleer het antwoord door
het aantal vingers en tenen te tellen. Lukt het ook om samen de hele
tafel op te zeggen?
•
Oefen de tafel van 1 door het aantal potloden te tellen. Bedenk de
tafelsom die erbij hoort. Gebruik verschillende aantallen potloden. Lukt
het ook om direct de tafelsom te bedenken? Controleer het antwoord
door het aantal potloden te tellen. Lukt het ook om samen de hele tafel
op te zeggen?
•
Oefen met inhoudsmaten door samen met uw kind te bekijken hoeveel
dL water er in verschillende kopjes en glazen gaat. Gebruik hierbij een
maatbeker.
•
Oefen het optellen en aftrekken door vanuit willekeurige getallen verder
of terug te tellen met sprongen van 10. Bijvoorbeeld u noemt het getal
86, uw kind telt terug 76, 66, 56, 46, 36, 26, 16, 6. Draai de rollen ook
eens om. Speel met verschillende getallen en wissel het verder tellen en
terugtellen af.

Nieuwsbrief Rekenen
Getal & Ruimte Junior – Groep 4 Blok 5
Deze maand leert uw kind:
•
De tafel van 3
•
Figuren spiegelen en vergroten
•
Optellen en aftrekken tot 100
In de klas komt aan de orde:
•
Kinderen oefenen de tafels eerst op de getallenlijn. Daarna komen de
tafelrijtjes aan bod.

•

Kinderen leren een figuur vergroten. Het spiegelen wordt geoefend door
echte spiegels te gebruiken.

•

Het optellen en aftrekken wordt geoefend op de getallenlijn.

Tips voor thuis
•
Oefen de tafel van 3 door te tellen in sprongen van 3. Maak het
moeilijker door de telrij op de zeggen en bij elk antwoord uit de tafel van
3 te klappen: 1, 2, 3(klap), 4, 5, 6(klap), 7, 8, 9(klap), enz. Lukt het ook om
samen de hele tafel op te zeggen?
•
Oefen het spiegelen door met gekleurde blokjes of legosteentje een
mozaïek te leggen. Laat uw kind het spiegelbeeld leggen. Draai de rollen
ook eens om. Lukt het ook om in een bouwwerk te spiegelen waarbij
blokjes op elkaar mogen staan? Controleer eventueel met een spiegeltje.
•
Oefen met getallen door te splitsen in tientallen en eenheden. Noem een
getal, voor elk tiental maakt het kind een sprong, voor elke eenheid een
stap. Bijvoorbeeld: u noemt 56, uw kind maakt 5 sprongen en doet 6
stappen. Draai de rollen ook eens om.

Nieuwsbrief Rekenen
Getal & Ruimte Junior – Groep 4 Blok 6
Deze maand leert uw kind:
•
De tafels van 4 en 8
•
Rekenen met minuten en bepalen van tijdsduur
In de klas komt aan de orde:
•
Kinderen oefenen de tafels eerst op de getallenlijn. Daarna komen de
tafelrijtjes aan bod.

•

Kinderen leren hoeveel minuten er in een uur, half uur en kwartier
zitten. Ze leren tijdsduur berekenen met behulp van een tijdbalk.

Tips voor thuis:
•
Oefen de tafel van 4 door het aantal (kwartet)kaarten te tellen. Tel met
sprongen van 4. Bedenk de tafelsom die erbij hoort. Gebruik
verschillende aantallen kaarten. Lukt het ook om direct de tafelsom te
bedenken? Controleer het antwoord door het aantal kaarten te tellen.
Lukt het ook om samen de hele tafel op te zeggen?
•
Oefen de tafel van 8 door te tellen met sprongen van 8. Gooi bij elke
nieuwe sprong van 8 een bal over. Bijvoorbeeld: Het spel begint bij 0, de
eerste die de bal vangt zegt ‘8’, de volgende die de bal vangt zegt ‘16’, en
zo verder totdat de 80 is bereikt. Herhaal het spel met sprongen van 2 en
4. Lukt het ook om samen de hele tafel op te zeggen?
•
Oefen met het berekenen van tijdsduur door samen te bekijken hoelang
een bepaalde activiteit duurt. Bijvoorbeeld: sporten, eten, een tvprogramma kijken of spelen.

Nieuwsbrief Rekenen
Getal & Ruimte Junior – Groep 4 Blok 7
Deze maand leert uw kind:
•
De tafels van 6
•
Rekenen met eurobiljetten en -munten
•
Optellen en aftrekken tot 100
In de klas komt aan de orde:
•
Kinderen oefenen de tafels eerst op de getallenlijn. Daarna komen de
tafelrijtjes aan bod.

•

Kinderen oefenen gepast betalen en het teruggeven van wisselgeld.

•

Sommen tot 1000 worden geoefend op de getallenlijn.

Tips voor thuis:
•
Oefen de tafel van 6 door tekeningen te maken van insecten waarbij de
poten duidelijk zichtbaar zijn. Leg verschillende aantallen insecten bij
elkaar en tel het aantal poten met sprongen van 6. Welke tafelsom hoort
erbij? Lukt het ook om direct de tafelsom te bedenken? Controleer het
antwoord door het aantal poten te tellen. Lukt het ook om samen de
hele tafel op te zeggen?
•
Oefen het tellen van euromunten en -biljetten. Hoeveel geld zit er in de
spaarpot van uw kind? Welke verschillende munten zijn er? Hoeveel is er
nog nodig om een bepaald cadeau te kunnen kopen?
•
Oefen het optellen en aftrekken door een getal tot 100 te noemen.
Schrijf samen met uw kind in 2 minuten zoveel mogelijk sommen op met
dat getal als uitkomst. Wie de meeste sommen kan verzinnen wint.

Nieuwsbrief Rekenen
Getal & Ruimte Junior – Groep 4 Blok 8
Deze maand leert uw kind:
•
Tellen met sprongen van 7
•
Tellen met sprongen van 100
•
Wat een hele draai, een halve draai en een kwart draai is
In de klas komt aan de orde:
•
Kinderen leren de tafel van 7.

•

Kinderen leren optellen en aftrekken tot 100.

•

Kinderen leren hoe voorwerpen eruit zien van verschillende kanten.

Tips voor thuis:
•
Oefen de tafel van 6 door samen te tellen met sprongen van 7. Zeg om
en om het volgende getal in de telrij op. Oefen ook met het terugtellen
met sprongen van 7 vanaf een veelvoud van 7.
•
Oefen het optellen en aftrekken tot 100 door om en om met een
dobbelsteen te gooien. Tel het aantal ogen dat gegooid is, op bij 0 en
schrijf het antwoord op. Het doel is precies op 50 uit te komen, u en uw
kind mogen dus kiezen of u gaat optellen of aftrekken. Wie als eerste op
50 uitkomt, heeft gewonnen.
•
Oefen de zichtbaarheid van voorwerpen door tegenover elkaar te gaan
zitten met elk 8 blokjes. Plaats een boek tussen jullie in, zodat jullie
elkaars werk niet kunnen zien. Laat uw kind een bouwsel maken van de 8
blokjes met een maximale lengte en breedte van 3 blokjes. Op
ruitjespapier tekent hij/zij een plattegrond van dit bouwsel en geeft deze
aan u. Kunt u het blokkenbouwsel nabouwen op basis van het
plattegrond? Vergelijk daarna elkaars bouwsels. Draai de beurt om.

Nieuwsbrief Rekenen
Getal & Ruimte Junior – Groep 4 Blok 9
Deze maand leert uw kind:
•
Tellen met sprongen van 9
•
Sprongen maken van 10 en 100
•
Een tabel invullen
In de klas komt aan de orde:
•
Kinderen leren de tafel van 9.

•

Kinderen leren optellen en aftrekken tot 100.

•

Kinderen leren tabellen aflezen.

Tips voor thuis:
•
Oefen de tafel van 9 door samen te tellen met sprongen van 9. Noem
een veelvoud van 9 en vraag uw kind in hoeveel sprongen van 9 ze bij dat
getal komen. Laat uw kind sprongen maken waarbij elke sprong 9 groot
is, tel hardop mee.
•
Oefen de sprongen van 10 door een getal te noemen onder de 10 en uw
kind met sprongen van 10 door te laten tellen (vb. 1 – 11 – 21). Komt uw
kind tot aan de 100? Om het moeilijker te maken kunt u ook terug laten
tellen met sprongen van 10.
•
Oefen het werken met tabellen door met een dobbelsteen te gooien. Op
een vel ruitjes papier kleurt uw kind vervolgens het aantal ogen wat
gegooid is. Als u dit om en om doet, kunt u met 2 verschillende kleuren
werken. Kijk na een aantal keren gooien of uw kind aan de tabel kan zien
wie het meeste aantal ogen heeft gegooid. Laat eventueel het aantal
ogen per gooi onder de tabel schrijven.

