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Speluitleg
In dit spel oefen je met hele en halve uren. Knip de kaartjes uit. Voor extra stevigheid kun je ze het
beste lamineren.
Geef iedere speler een spelbord.
Draai alle kaartjes om.
Beurtelings pakken de spelers een kaartje en draaien die om. De eerste kaart die zij pakken is hun
startklok. Hierop zijn de overige benodigde kaarten gebaseerd.
Stel je voor, Bas pakt een klok met half vier als startklok. Hij heeft dan de volgende kaartjes nodig:
-

Drie uur (een half uur vroeger)
Vier uur (een half uur later)
Half drie (een uur vroeger)
Half vier (een uur later)

Alle spelers mogen om de beurt één kaartje omdraaien. Als ze het niet kunnen gebruiken, draaien ze
het weer om. Je moet dus goed onthouden waar de klokjes liggen die jij nog nodig hebt.
De speler die als eerste zijn rijtje vol heeft, is de winnaar.

Je kunt het tempo ophogen door twee startklokken te nemen. De eerste startklok is de eerste kaart
die je pakt. De tweede startklok is een kaart die je vervolgens trekt en niet direct aan kunt leggen (in
het voorbeeld van Bas zou hij een kaartje met zes uur kunnen trekken, waar hij niets mee kan en
waarvan hij dus kan besluiten dat het zijn tweede startklok wordt). Daarmee heb je twee kansen om
als eerste een rijtje compleet te hebben.

Met de kaartjes kun je ook nog een ander spel spelen, wat meer op domino lijkt. De eerste speler
pakt een kaart en legt deze op tafel neer, bijvoorbeeld zes uur. Nu is het de bedoeling om rechts van
de kaart een half uur later aan te leggen en links van de kaart een half uur vroeger. Speel dit spel
samen en ga door tot de slinger compleet is (er blijven dan wel kaarten over, want alle halve uren
zitten dubbel in het spel).
Zo’n slinger kan er dan zo uit komen te zien:

Klokkaartjes

Startklok

Een half uur vroeger

Een half uur later

Een uur vroeger

Een uur later

Startklok

Een half uur vroeger

Een half uur later

Een uur vroeger

Een uur later
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Meer weten over groep 4?
Groep 4 is een interessant jaar. Kinderen hebben in groep 3 leren lezen en schrijven en gaan deze
kennis en vaardigheden in groep 4 optimaal benutten. Ze beginnen met de tafels, leren klokkijken en
maken grote stappen op het gebied van (begrijpend) lezen en woordenschat.
Wil jij op de hoogte blijven van de ontwikkelingen in groep 4? Bezoek dan de website
www.citotoetsgroep4.nl
Je vindt hier informatie over allerlei zaken die in groep 4 spelen, zoals:
-

Handige overzichten van leesboeken op M4- en E4-niveau
Tips om met je kind aan begrijpend lezen te werken
De meest voorkomende rekenproblemen
Handige tips om rekenproblemen te voorkomen of te verminderen
Informatie over de belangrijkste Cito-toetsen van M4 en E4

Op www.citotoetsgroep4.nl vind je ook informatie over de oefenboeken van uitgeverij Educazione,
de beste oefenboeken die beschikbaar zijn voor kinderen in groep 4. De oefenboeken geven je als
ouder zicht in wat er van je kind wordt verwacht en maken het mogelijk om de toetsen samen voor
te bereiden. Op die manier heeft je kind niet alleen een goede voorbereiding op de belangrijke
toetsen, maar houd je ook een vinger aan de pols.

Lees meer over de Cito-toetsen van groep 4 >>>
Bezoek www.citotoetsgroep4.nl >>>

Reacties:
“Handig en erg leerzaam boek voor de kinderen die in groep 4 wat
extra hulp kunnen gebruiken.”
Geplaatst door Marieke uit Nijmegen (waardeert het boek met
een 8.5 uit 10)
“Het Cito-toets Groep 4 Oefenboek van Bureau Bijles hebben we in
de periode maart-juni gebruikt en heeft onze dochter geholpen
meer zicht te krijgen op het rekenen. De Cito-score is van E4 dan
ook flink gestegen naar een II (was eerst IV).”
Geplaatst door Maya (waardeert het boek met een 8.5 uit 10 )
“Door het oefenboek heb ik me even een juf gevoeld, want ik
kon er prima mee uit de voeten om mijn zoontje wat extra
bijles te geven. We oefenen nu af en toe nog wat tijdens de
vakantie, zodat hij zonder achterstand aan groep 5 kan
beginnen. Omdat ik erg tevreden ben heb ik het boek voor
groep 5 ook alvast gekocht.”
Geplaatst door Ineke Rook uit Vlaardingen (waardeert het boek met een 9 uit 10)
Lees meer reviews op de website www.boekenbestellen.nl

