GROEPSINFORMATIE GROEP 4 2022 - 2023
Beste ouders,
Met dit schrijven willen wij u op de hoogte brengen van de gang van zaken in groep 4.
Dit jaar hebben de kinderen juf Lindy, juf Joyce en juf Thara.
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In de ochtenden zullen de groepen 3 en 4 apart van elkaar onderwijs krijgen. De middagen vormen
zij wel een combigroep.

Weekhulp
In groep 4 hebben elke week twee kinderen weekhulp. Zij delen tijdens schooltijd de werkboeken
uit en doen soms nog wat kleine klusjes voor de juf. Na schooltijd vegen zij elke dag de klas, dit zal
niet veel tijd in de beslag nemen.

Gym
De kinderen van groep 3-4 gymmen op maandagmiddag en dinsdagmiddag van 13.30 - 14.15 uur in
de Landvliethal. Ze krijgen gym van juf Debby. Deze dagen worden we zoals gebruikelijk graag
opgehaald op het schoolplein. Zorgt u ervoor dat uw kind op de gymdagen kleding en schoenen aan
heeft die hij/zij zelfstandig aan en uit kan trekken? Het is verstandig om sieraden deze dagen niet om
te doen.

Godsdienst
Kind op maandag is onze methode van godsdienstonderwijs. Deze methode werkt met verschillende
thema’s welke worden toegelicht in de infopost. Dagelijks wordt een verhaal gelezen, soms een
Bijbelverhaal, maar ook soms een vrij verhaal rondom het thema. Daarnaast zingen we nog liedjes
met elkaar.

Taal
De kinderen starten dit jaar met Staal Taal. Deze methode is verdeeld in acht blokken van vier
weken. Elk blok behandeld een thema. Daarin komen de volgende zaken aan de orde: woordenschat,
taal verkennen, spreken en luisteren en schrijven. We werken in werkboeken. Het eerste thema is
start: wat gaat over verschillende gezelschapsspelletjes. Gelijk een mooie manier om elkaar
beter te leren kennen.

Spelling
Ook tijdens speling werken we met de methode Staal. In Staal wordt gewerkt met de
spellingsmethodiek van José Schraven. In haar methode worden de verschillende woorden
ondergebracht in verschillende categorieën. Met behulp van de categorieën weten we, hoe een
woord geschreven moet worden. Dit jaar leren de kinderen twaalf categorieën aan. We schrijven
dagelijks een dictee en werken in een werkboek. Ook leren de kinderen hoofdletters te schrijven,
interpunctie te gebruiken en verschillende woordsoorten te herkennen.

Technisch lezen
In groep 4 lezen we veel. Dit is belangrijk om het leestempo te verhogen en om een start te kunnen
maken met begrijpend lezen. In de Flits werkboeken wordt aandacht besteed aan vlot lezen,
intonatie, herkennen van verschillende soorten teksten en het bevorderen van het leesplezier.
Lees uw kind ook iedere dag thuis?

Rekenen
We hebben een nieuwe rekenmethode voor groep 4. Dit jaar reken we tot 120, gaan we springen
op de getallenlijn en ook komt het vermenigvuldigen dit jaar aan de orde. De kinderen leren de tafels
van 1, 2, 3, 4, 5 en 10. Dit leren ze op volgorde, maar ook door elkaar. Het is de bedoeling dat de
kinderen te tafels ook thuis gaan oefenen.
Ook oefenen we veel met hoofdrekenen onder de 20. Optellen en aftrekken onder de 20 gaan we
automatiseren (niet meer op de vingers tellen). Dit kan u ook met uw kind thuis oefenen.

Schrijven
In groep 4 kennen de leerlingen alle letters. We herhalen dit jaar
de letters, leren vlot(ter) te schrijven en schrijven de
hoofdletters op een correcte manier. We schrijven aan elkaar.
Op de letterkaart hiernaast, ziet u hoe de letters gevormd
zouden moeten worden.

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 een les Kriebels in je
buik.

Andere vakken
Andere vakken waar aandacht aan besteed wordt zijn Engels (met hulp van Miss Voskamp),
beeldende vorming, muziek, verkeer en wereldorientatië.. Deze vakken worden vaak in de middag
gegeven en doen we dus samen met groep 3.

Reminder pinda-allergie
In groep 4 zit een leerling met een ernstige pinda-allergie. Dit betekent dat wij in de klas pinda vrij
eten. Zo mogen leerlingen bijvoorbeeld geen pindakaas op hun boterham. Wilt u hierop letten bij
het tussendoortje en broodbeleg van uw zoon/dochter?

Wat nog meer?
Verjaardagen vieren wij in de ochtend en daarom dus apart van elkaar. Groep 3 heeft dit jaar 19
kinderen. In groep 4 zitten 15 kinderen. De jarige mag de klassen langs bij ongeveer 8 a 10 juffen en
meesters.
Mochten er vragen zijn n.a.v. deze informatiebrief, dan mag u mij (Thara) via Parro altijd een
berichtje sturen. Loop ook gerust eens binnen!
Met vriendelijke groet,
Lindy van der Voorn l.vandervoorn@wijdevenen.nl
Thara Hengeveld t.hengeveld@wijdevenen.nl
Joyce Molenaar j.molenaar@wijdevenen.nl

