GROEPSINFORMATIE GROEP 4 2017-2018
In de eerste helft van de week staat juf Marieke voor de klas en de tweede helft van de week is juf
Sanne er. De woensdag om de week wisselen wij af.
Snappet
De kinderen in groep 4 hebben allemaal een eigen tablet. Hierop oefenen ze de geleerde stof zoals
rekenen, spelling en woordenschat. De leerkracht kan zien wat de kinderen doen, de resultaten worden
opgeslagen. We werken hiernaast ook nog gewoon in schriften.
Rekenen
Dit jaar gaan we rekenen tot 100. We gaan springen op de getallenlijn. In deze groep komen zowel het
optellen als aftrekken tot en met 100 als delen en vermenigvuldigen aan de orde.
De kinderen leren de tafels van 1, 2, 3, 4, 5 en 10. Dit leren ze op volgorde van de sommen en door
elkaar. Het is de bedoeling dat de kinderen de tafels ook thuis oefenen. Ze krijgen hiervoor huiswerk
mee.
Ook oefenen we veel met hoofdrekenen onder de 20. Optellen en aftrekken onder de 20 gaan we
automatiseren (ze tellen dan niet meer op hun vingers). Dit kunt u ook met uw kind thuis oefenen.
Technisch lezen
In groep 4 lezen de kinderen veel. Dit moet om het leestempo te verhogen. Dit is belangrijk voor de
volgende stap: begrijpend lezen.
Leest uw kind ook 10 minuten per dag thuis?
Boekenbeurt/vertelkring
De kinderen hebben dit jaar allemaal een boekenbeurt en vertelkring. De juffen zullen dit eerst
voordoen en na de herfstvakantie zullen we hiermee starten. U hoort per mail wanneer uw kind aan de
beurt is. Ook zal er een formulier mee gaan waar op staat wat er in een boekenbeurt en vertelkring
aan bod komt.
Schrijven
We leren de hoofdletters. In het schrijfschrift wordt niet op de spelling gelet, maar op het correct
vormen van de letters.
Faqta
Dit is een nieuwe methode. Faqta geeft kinderen kennis en inzicht over de wereld en de samenleving.
Kinderen worden uitgedaagd kritisch na te denken, zelf te onderzoeken en creatief te zijn. Zelfstandig
of samen met anderen. Je eigen talenten ontdekken!

KWINK
Kwink is onze methode voor Sociaal-emotioneel-ontwikkeling. Onderwerpen die hierin verwerkt zitten
zijn: Sociaal-emotioneel leren, Pesten, Groepsvorming en Gedragsproblemen.
Gym
Op maandagmiddag hebben we gym in de Landvliethal.
Weekhulp
Elke week zijn 2 kinderen weekhulp. Ze vegen na schooltijd in de klas en mogen eventueel een klusje
doen.
Luizenzakken
De jassen gaan altijd in de luizenzakken. Met vakanties graag meenemen naar huis om te wassen.
Nieuwe zakken zijn bij de directie te koop. Iedere dinsdag na een vakantie worden door moeders de
kinderhoofden nagekeken op luizen.
Dit is een kleine greep info voor het komend schooljaar. U bent altijd na schooltijd welkom om iets te
vragen of een afspraak te maken.
Vriendelijke groeten, Sanne en Marieke

