GROEPSINFORMATIE GROEP 4 2018-2019
Met dit schrijven willen wij u op de hoogte brengen van de gang van zaken in groep 4. Mocht u naar
aanleiding van deze brief nog vragen hebben, dan horen wij dat graag.

Methodes
De kinderen in groep 4 krijgen allemaal een eigen chromebook. Hierop oefenen ze de geleerde stof
zoals rekenen. De leerkracht kan zien wat de kinderen doen, de resultaten worden opgeslagen. Met de
kinderen worden afspraken gemaakt hoe ze moeten werken met hun chromebook.
Rekenen
Dit jaar gaan wij rekenen tot 100. Wij gaan springen op de getallenlijn. In deze groep komen zowel het
optellen als aftrekken tot en 100 als delen en vermenigvuldigen aan de orde.
De kinderen leren de tafels van 1, 2, 3, 4, 5 en 10. De tafels moeten zij op volgorde kunnen zeggen en
door elkaar. Het is de bedoeling dat de kinderen de tafels ook thuis oefenen . zij krijgen hiervoor
huiswerk mee.
Ook oefenen we veel met hoofdrekenen onder de 20. Optellen en aftrekken onder de 20 gaan wij
automatiseren. (ze tellen niet meer op de vingers). Dit kunt u thuis ook met uw kind oefenen.
Taal
Staal! Taal is een nieuwe methode die wij dit jaar invoeren in groep 4.
Wij werken met een bronnenboek en een werkschrift. Deze horen bij elkaar.
Alle teksten en foto’s in het bronnen boek zijn echte situaties die de kinderen buiten de klas
tegenkomen.
Zowel bronnenboek als werkschrift is vergroot op het touchbord te zien.
Dit ondersteunt de introductie van elke les.
Er zijn acht thema’s van vier weken.
In het werkboek staat bij elke les wat ze gaan doen en wat ze ervan leren.
Hierbij is meestal een instructiefilmpje.
Spelling
Staal Spelling is een nieuwe methode die wij dit jaar invoeren in groep 4.
De methode bestaat uit drie onderdelen n.l.: spelling, werkwoordspelling en grammatica. Deze worden
spelenderwijs aangeboden.
Er zijn acht thema’s. Elk thema blok duurt vier weken. Er zijn digitale instructies die de uitleg extra
ondersteunen.
In de schoolgids staan de categorieën vermeld.
Sociaal Emotioneel leren
Kwink is een lesmethode voor sociaal-emotioneel leren.
Hiermee leren kinderen sociale vaardigheden aan. Dieren introduceren een verhaal. Hieraan
gekoppeld ligt een vraag of probleem. In de groep wordt dit besproken. Bij deze methode is
een aanbod van emotie woorden.
Wereldoriëntatie
Faqta geeft kinderen kennis en inzicht over de wereld en samenleving. Kinderen worden uitgedaagd
kritisch na te denken, zelf te onderzoeken en creatief te zijn. Dit doen wij samen met groep 4.

Toetsen
Alle Cito toetsen worden op papier gemaakt. Dit vindt twee keer per jaar plaats.
De toetsen die afgenomen worden zijn: Rekenen, woordenschat, spelling, DMT, AVI, begrijpend
lezen.

Praktische zaken
Gym
Op maandagmiddag hebben de kinderen van groep 3-4 gym van meester Harm. Dit vindt plaats in de
sporthal. Het is de bedoeling dat de kinderen gymspullen meenemen. Het dragen van gymschoenen is
verplicht. Ze mogen niet op blote voeten gymmen. Geen gymspullen betekent niet mee gymmen.
Het is handig om, vooral in de winter, maandag de kinderen makkelijke kleding aan te laten trekken,
zodat het omkleden niet veel tijd kost. Wilt u de kleding regelmatig wassen?
luizenzakken
De jassen gaan altijd in de luizenzakken. Na een vakantie is er altijd luizencontrole. Wilt u de
luizenzak regelmatig wassen?
weekhulpen
Elke week zijn twee kinderen weekhulp. Ze vegen de vloer na de schooldag en mogen een klusje
doen. Het zijn opdrachten die niet veel tijd in beslag nemen.
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