GROEPSINFORMATIE GROEP 4 2021 - 2022
Beste ouder(s)/verzorger(s),
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. Dit jaar hebben de kinderen juf Joyce,
juf Lindy en juf Sanne. Juf Joyce is erop maandag, dinsdag en woensdag. Juf Lindy is aanwezig op maandag,
donderdag en vrijdag en juf Sanne is zal er zijn op dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag.

Gym
De leerlingen van groep 3-4 gymmen op maandagmiddag 13.45 - 14.30 en op vrijdagochtend van 8.30
- 9.15. Zij krijgen gymles van Debby Heerkens.

Weekhulp
Elke week zijn er twee leerlingen die klassendienst hebben (één leerling uit groep 4 en één leerling
uit groep 3). Overdag kunnen zij helpen met verschillende klusjes. Na schooltijd helpen ze even met
de klas vegen, de plantjes water geven of een ander klein klusje. Dit zal niet veel tijd in beslag nemen.

KWINK
We gebruiken de methode KWINK om structureel aandacht te schenken aan de sociaal emotionele
ontwikkeling van de kinderen. In de eerste periode gaan deze lessen vooral over afspraken in de klas
en hoe je met elkaar omgaat, maar ook gaat het over je talenten, positief communiceren en hoe je
keuzes maakt. Eén keer in de maand geven we in plaats van KWINK een les ‘kriebels in je buik’.

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.

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. We zullen met taal starten na de kerstvakantie.

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?

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

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.
Mochten er nog vragen zijn n.a.v. deze infobrief, dan horen wij dat graag.
Met vriendelijke groet,
Joyce Molenaar j.molenaar@wijdevenen.nl
Sanne Rietveld - Jansen s.jansen@wijdevenen.nl
Lindy van der Voorn l.vandervoorn@wijdevenen.nl

