Groepsinformatie
groep 4
Dagopening
We beginnen elke dag met
stillezen. Tussendoor wordt
er met een aantal kinderen
werk besproken.
Rekenen
Dagelijks wordt er gerekend
in het werkboek of met het
Chromebook. We starten de
les met een aantal
hoofdrekensommen of met
‘de vertaalcirkel’. We maken
gebruik van de methode
Rekenrijk en werken in 3
niveaugroepen.
Vanaf januari oefenen we de
tafels op school en ook
thuis.

Taal en spelling
Taal en spelling staan
dagelijks op het rooster. We
werken met de methode
Staal.
Bij taal staat het samen
actief bezig zijn met onze
taal centraal. Ook wordt er
aan de woordenschat veel
aandacht besteed.
Met spelling wordt er dit jaar
aan de hand van twaalf
pictogrammen gewerkt. Bij
elk pictogram hoort een
spellingsafspraak. Deze
wordt in een aantal weken
aangeleerd. Na het aanleren
van een nieuw pictogram
worden de voorgaande

spellingsafspraken weer
herhaald.
Lezen
We beginnen de dag met
lezen. Daarnaast werken we
drie keer per week met de
methode Estafette. Hierbij
wordt er in drie verschillende
niveaugroepen gewerkt.
Het is heel belangrijk
om ook thuis elke dag
(hardop) te lezen.
Begrijpend lezen
Voor begrijpend lezen
maken we gebruik van de
methode Speurneus. We
starten in januari klassikaal
met de methode
Nieuwsbegrip met het
Chromebook.

Schrijven
We werken met de methode
Pennenstreken. Alle kinderen
schrijven met een grijs
potlood. Vanaf januari gaan
de kinderen met –
zelfgekozen- pen schrijven.
Deze pennen zijn ook op
school te koop.
Engels
De kinderen werken met de
methode My name is Tom,
aangevuld met ander
materiaal. Hierbij staat het
spreken, luisteren en de
woordenschat centraal.
Het team oriënteert zich op
een andere manier van
aanbieden van de Engelse
lessen. Ook onderzoeken we
methodes/ manieren om
elke dag met ‘Engels’ bezig
te zijn.

Verkeer
We werken met de
verkeerskrant van Veilig
Verkeer Nederland.
Wereldverkenning/
Natuur
We kijken iedere week naar
huisje boompje beestje.
Verder werken door het jaar
heen met leskisten van het
NME. Samen met de
groepen 3 en 5 zullen we dit
schooljaar groepsdoorbroken
gaan werken op het gebied
van wereldverkenning.

Muziek
Naast het zingen bij de
dagopening en zomaar even
tussendoor krijgen de
kinderen iedere week les uit
de methode Eigenwijs.
Techniek
De kinderen krijgen jaarlijks
10 technieklessen uit De
Techniektorens. Deze lessen
gaan we samen met
(groot-)ouders doen na de
meivakantie.

Uitjes / excursies
Naast het schoolreisje,
maken we ook verschillende
uitstapjes. Regelmatig is
daarbij hulp van ouders
nodig. Per mail laten we
tijdig weten wanneer er hulp
nodig is.

Gym / Sport
De kinderen hebben op
maandag gym van onze
vakdocent Paul van de Brink
en op woensdag van onze
vakdocent Maarten van
Brenk.
Huiswerk
We proberen het huiswerk in
groep 4 nog te
minimaliseren.
De kinderen krijgen vanaf
januari elke week een
andere tafel op om ook thuis
elke dag te oefenen. Een
aantal kinderen krijgt
oefenstof mee naar huis. Dit
gebeurt in overleg met de
ouders.
Wie, wat, waar, wanneer?
Maandag
Juf Els
Meester Paul (gym)
Dinsdag
Juf Els
Juf Marijke ( XL)
Woensdag
Juf Annemiek
Meester Maarten ( gym)
Juf Tanneke (RT), vanaf de
herfstvakantie.
Donderdag
Juf Annemiek
Juf Paula/Els (RT)
Vrijdag
Juf Annemiek

Klassenouder
Onze klassenouder is
Suzanne, de moeder van
Julian Hardeveld.
Zij zal soms, namens de
leerkrachten, een beroep op
jullie doen voor vervoer of
andere ondersteuning.

