GROEPSINFORMATIE GROEP 4
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:
Dit eerste half jaar zitten we in het laatste, meest rechtse lokaal aan het leerplein.
Tot de voorjaarsvakantie staat Juf Marijke op maandag, dinsdag en woensdag in de oneven
weken voor de klas. Op woensdag in de even weken, donderdag en vrijdag staat juf Thara
voor de groep. Na de voorjaarsvakantie wordt groep 4 gecombineerd met groep 3 en krijgen
ze op maandag t/m woensdag les van juf Nicoline Slootweg en op donderdag en vrijdag van
juf Sabine.
We werken voor rekenen in het werkboek van pluspunt en maken berekeningen in een
uitrekenschrift. We starten dit jaar met blok 12 van Lijn 3 (groep 3 lesstof lezen en spelling),
als deze uit is starten we met Staal spelling en Flits (technisch lezen).
De kinderen in groep 4 hebben allemaal een eigen chromebook. Hierop bieden we vakken
als Faqta (wereldoriëntatie) en automatiseren aan. De leerkracht kan zien wat de kinderen
doen, de resultaten worden opgeslagen.
Omdat de groep na de voorjaarsvakantie samen gaat met groep 3, proberen we ook te
oefenen met zelfstandig werken. Zo werken we met begin- en klaartaken (op niveau) zodat
de kinderen leren dat ze altijd zelfstandig kunnen verder werken.
Klassenregels
Samen met de klas hebben hebben we de volgende regels opgesteld:
• In onze klas werken we rustig.
• Er is één iemand tegelijk aan het woord en we kijken naar degene die spreekt.
• We houden de klas netjes.
• We blijven van elkaar en elkaars spullen af.
Gym
Op maandagmiddag van 13:30 - 14:30 uur heeft de groep gymles van juf Nicoline S. of juf
Marijke. We gymmen in de Landvliethal. De kinderen hebben hier makkelijke kleding en
gymschoenen voor nodig.
Juf Marijke geeft van 12:30 - 13:30 uur ook gymles aan groep ⅞. Groep 4 sluit dan aan bij juf
Nicoline S. en gaat daarna gezamenlijk naar de gymzaal.
Weekhulp
Weekhulp veegt de klas na schooltijd en doet nog wat andere kleine klusjes, zoals de
planten water geven, de kasten netjes maken. Het is de bedoeling dat de weekhulp niet te
lang blijven. Onder schooltijd mogen ze van alles uitdelen en ophalen in de klas.

Vakgebieden:
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 in de loop van het jaar 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 werken eerst de schrijfmethode van groep 3 uit, daarna leren we de hoofdletters
schrijven. 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.
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?
Wereldoriëntatie
We gebruiken de methode Faqta. Voor groep 4 is dit verdeeld in thema’s, elk thema wordt
uitgewerkt aan de hand van beeldmateriaal en een introductie door de juf.
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.
Sociaal-emotionele ontwikkeling
We gebruiken de methode KWINK om structureel aandacht te schenken aan de sociaal
emotionele ontwikkeling van kinderen. Beide juffen geven deze lessen.
Daarnaast wordt er ook iedere maand een Relaties en Seksualiteit-les gegeven.
Dit is een kleine greep info voor het komend schooljaar. U mag altijd telefonisch of per mail
contact met ons zoeken.
Vriendelijke groeten,
Thara Hengeveld, e-mail: t.hengeveld@wijdevenen.nl
Marijke Niesten - Ungureanu, e-mail: m.niesten@wijdevenen.nl

