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2019-2020
Met dit schrijven willen wij u op de hoogte brengen van de gang van zaken in groep 4. Mocht u naar
aanleiding hiervan nog vragen hebben, dan horen wij dat graag.

ALGEMEEN
Meester Marc staat tijdelijk op maandag en dinsdag voor de klas. Op woensdag, donderdag en vrijdag
is juf Sanne er. Juf Sija is in de groep op maandagochtend, dinsdagochtend, vrijdagochtend. Op
donderdag is zij er de gehele dag. Ze is niet de gehele tijd in de groep, want ook in andere groepen is
ondersteuning nodig. De kinderen in groep 4 hebben allemaal een eigen chromebook. Ze oefenen
hierop geleerde stof zoals rekenen, spelling, woordenschat en automatiseren. De leerkracht kan zien
wat de kinderen doen, de resultaten worden opgeslagen. We werken hiernaast ook nog gewoon in
schriften.

GYM
Op maandagmiddag heeft de groep gymles van meester Harm. We gymmen in de Landvliethal. De
kinderen hebben hier makkelijke kleding en gymschoenen voor nodig.

WEEKHULP
De weekhulp veegt de klas na schooltijd en doet nog wat andere kleine klusjes, zoals de planten
water geven, het rooster voor de volgende dag ophangen. Het is de bedoeling dat de weekhulpen
niet te lang blijven. Onder schooltijd mogen ze van alles uitdelen en ophalen in de klas.

GODSDIENST
Kind op Maandag is onze methode voor godsdienstonderwijs. Deze methode werkt met
verschillende thema’s. Dagelijks wordt een verhaal gelezen, soms een Bijbelverhaal, soms een vrij
verhaal rondom het thema. Via deze verhalen en waar mogelijk ook via de actualiteit raken we met
elkaar in gesprek. Daarnaast zingen we liedjes met de kinderen.

REKENEN
Dit jaar gaan we rekenen tot 120. We gaan springen op de getallenlijn. In deze groep komen zowel
het optellen als aftrekken tot en met 120 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.

SCHRIJVEN
We leren de hoofdletters. In het schrijfschrift wordt niet op de spelling gelet, maar op het correct
vormen van de letters.

TAAL
De kinderen starten dit jaar met Staal Taal. Deze methode is verdeeld in acht blokken van vier
weken. Elk blok sluit af met een toets en een project. In de eerste vier blokken maken de kinderen
kennis met de methode en leren ze hoe de opbouw is binnen een thema. In elk blok komen de
volgende zaken aan de orde: woordenschat, taal verkennen, spreken en luisteren en schrijven. We
werken in werkboeken.

SPELLING
Ook voor spelling werken we met staal. Deze methode is verdeeld in acht blokken van vier weken.
In Staal wordt gewerkt vanuit de spellingmethodiek van José Schraven. We werken in werkboeken.
De kinderen leren dit jaar 12 categorieën aan. In de schoolgids zijn deze categorieën vermeld.

VOORGEZET TECHNISCH LEZEN
In groep 4 lezen we veel. Dit is belangrijk om het leestempo te verhogen. We gebruiken sinds een
aantal jaar de methode Flits. In deze methode komen verschillende onderdelen van het lezen aanbod.
Hierbij kunt u denken aan het lezen met intonatie maar ook het bevorderen van het leesplezier. Dit
alles is belangrijk voor de volgende stap: begrijpend lezen.
Leest uw kind ook 10 minuten per dag thuis? Het doel is om eind groep 6 alle AVI’s te hebben
behaald.

WERELDORIËNTATIE
We gebruiken de methode Faqta. Voor groep 4 is dit verdeeld in thema, elk thema wordt uitgewerkt
aan de hand van beeldmateriaal en een introductie door de juf. De kinderen van groep 4 krijgen de
Faqta les van juf Nicoline samen met groep 3. Ze beginnen hier aanstaande maandag mee.

ENGELS
We werken voor Engels met de methode Take it easy. De methode oefent door filmpjes te laten
zien, veel nazeggen en voordoen door de juf. Er is een groot gedeelte in het Engels zodat die
kinderen de taal veel horen en op deze manier de taal zich langzaam eigen maken. Groep 4 heeft
samen met groep 3 Engels van juf Sabine. Dit is op vrijdagochtend van 11.45-12.15.

SOCIAAL-EMOTIONELE ONTWIKKELING
We gebruiken de methode KWINK om structureel aandacht te schenken aan de sociaal emotionele
ontwikkeling van kinderen.

TOT SLOT
In iedere groep werken we met klassenouders, voor groep 4 is de klassenouder: Jantine Jacobs.
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,
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