
NIEUWSBRIEF 

 

 
 

04 december 
Sinterklaasviering 

 
05 december 
Sinterklaasavond 

 
 
 
 
 

08 december 
Afsluiting thema “Lichtjes, 
slingers en verhalen” 

 
14 december 
Kerstbakjes maken 

 
17 december 
Kerstfeestdag  

 
18 december 
Start Kerstvakantie (voor alle kin-
deren) om 12.00 uur.  
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AGENDA               NIEUWTJES UIT DE SCHOOL 

Thuis oefenen met rekenen 

Goed kunnen rekenen is een belangrijke vaardig-
heid om te kunnen functioneren in de huidige 
samenleving. En dan niet alleen sommen maken, 
maar bijvoorbeeld ook kunnen klok kijken, meten, 
betalen, schattingen maken en een plattegrond 
lezen. School is en blijft dé plek om te leren reke-
nen, maar ook ouders kunnen positief bijdragen. 
Kinderen van ouders die betrokken zijn bij het 
onderwijs en de school van hun kind laten name-
lijk betere prestaties zien. Daarvoor hoeft u echt 
geen rekendeskundige te zijn. We geven een paar 
tips om thuis het rekenen spelenderwijs te stimu-
leren. 

Rekenen hoeft niet met een boekje achter het 
bureau. Via alledaagse situaties leert een kind 
heel veel, ook over rekenen. Zomaar een paar 
suggesties: met uw kleuter mee terug tellen met 
de magnetron als het brood wordt ontdooid. Of 
boodschappen doen: laat uw kind eerst een lijstje 
maken en schatten hoeveel er nodig is. Laat het 
afrekenen en het teruggegeven geld natellen. Of 
vraag uw kind u te helpen bij het koken: een re-
cept lezen en alles afwegen is alweer een reken-
oefening. Is uw kind bezig met leren klok kijken? 
Stel dan regelmatig vragen over de tijd. In bad 
gaan: hoeveel water is daar eigenlijk voor nodig?  

Laat uw kind een schatting maken, doe dat zelf 
ook en bespreek de uitkomst met elkaar. On-
derweg op vakantie: hoeveel kilometer is het 
nog naar de eindbestemming? Afhankelijk van 
de gemiddelde snelheid kunt u uw kind laten 
uitrekenen hoe lang het nog duurt voordat u er 
bent. Of laat het zelf de route bijhouden op een 
wegenkaart; wat is de verhouding van de af-
standen op de kaart en het echte aantal kilo-
meters? Met een ouder kind kunt u een ge-
sprek voeren over het zakgeld en laten uitreke-
nen hoe lang uw kind moet sparen voordat het 
iets kan kopen.  

Wist u dat heel veel kaart-, bord- en dob-
belspelletjes te maken hebben met rekenen. 
De kinderen leren er o.a. tafels, tellen en 
vergelijken van hoeveelheden mee. Ook zijn er 
spelletjes waarmee kinderen spelenderwijs 
nadenken over meetkunde (het maken van 
routes en/of verschillen herkennen tussen vor-
men). Deze spelletjes zijn uitermate geschikt 
om met elkaar te spelen. Voor elke 
leeftijdsgroep is er wel wat moois te vinden, 
zoals: voor de onderbouw: Halli Galli of Leo 
moet naar de kapper, middenbouw: Regen-
wormen of het Betoverde Doolhof, Take 5, 
bovenbouw: SET, The Game of Patchwork. 


