INFOKAART
Algemeen
Op de kalender en in de schoolgids is veel informatie te vinden over onze school. De
schoolgids is te vinden op onze website: www.armhoefseakker.nl. Wij verzoeken u beide
documenten goed door te lezen. Mochten er alsnog vragen zijn, dan horen we dat graag.
Schooltijden
Om 08.25 uur gaat de zoemer en mogen de kinderen zelfstandig naar de klas toe komen
waarna om 08.30 uur de lessen starten. Het is de bedoeling dat iedereen om 08.30 uur in
de klas is, zodat we de lessen op een rustige manier en op tijd kunnen starten.
Als uw kind ziek is geeft u dit uiterlijk 08.20 uur door. Dit kan via de app of telefonisch
vanaf 08.00 uur. Andere (medische) afspraken kunt u middels een briefje of mail aan ons
doorgeven.
Maandag:
08.30-12.00u en 13.00-15.00u
Dinsdag:
08.30-12.00u en 13.00-15.00u
Woensdag: 08.30-12.00u
Donderdag: 08.30-12.00u en 13.00-15.00u
Vrijdag:
08.30-12.00u en 13.00-15.00u
Overblijven
Het overblijven wordt geregeld door Brood & Spelen. U kunt uw kind aanmelden via de
website www.broodspelen.nl
Voor vragen en opmerkingen moet u met hen contact opnemen (tel: 06-83444776 of
armhoefseakker@broodspelen.nl)
Ouderhulp
Ook dit jaar hopen wij weer op uw hulp te kunnen rekenen.
Wij zijn op zoek naar:
• een of twee klassenouders per klas
• ouders die willen luizenpluizen na iedere vakantie (tijdstip in overleg)
• ouders die voor onze groepen biebboeken willen lenen en inleveren
• ouders die willen helpen bij het werken met de computer of lezen
Natuurlijk zijn we ook opzoek naar ouders die willen rijden/begeleiden tijdens uitstapjes,
maar daar benaderen we u t.z.t. wel over. Zou u ons in een van deze taken willen
ondersteunen, dan horen we dat graag per mail. Hoe meer ouders, hoe lager de
belasting, want dan kan er gerouleerd worden.
Microsoft teams
Binnen Microsoft teams zullen wij geregeld berichten plaatsen die belangrijk zijn
om te lezen. Kijk daarom geregeld op deze site of vink aan dat u een update
krijgt zodra er een nieuw bericht geplaatst wordt. Zo mist u geen enkele
informatie over de groep.

Verjaardag
Wanneer uw kind jarig is, kunt u met de leerkracht kortsluiten wanneer de verjaardag van
uw kind gevierd kan worden. Er mag op die dag door uw kind getrakteerd worden, het
liefst een gezonde traktatie. Op dit moment zijn de traktatieregels aangepast vanwege
corona. De traktatie moet in de winkel al per stuk verpakt zijn. De traktatie wordt aan het
einde van de dag uitgedeeld en mee naar huis gegeven. Helaas zijn traktaties zoals
zelfgebakken cakejes, zelf samengestelde snoepzakjes en fruitspiesen op dit moment niet
toegestaan.
Graag uitnodigingen voor kinderfeestjes niet op school uit delen, tenzij dit voor de hele
klas is. Dit streven wij na om het gevoel van buitensluiting te voorkomen.
Fruit
Kinderen mogen fruit meenemen. Bij binnenkomst in de ochtend leggen zij hun bakjes of
fruit voorzien van naam in de fruitbak.
Koptelefoons
In de klas zijn oortjes aanwezig voor het werken met de devices. Mocht uw kind graag een
eigen koptelefoon willen meebrengen dan mag dat. Deze zal alleen door uw kind
gebruikt worden en in de eigen la bewaard worden. Dit is voor eigen risico.
WC-gebruik
Kinderen mogen tijdens de uitleg niet meer naar de wc. Laat uw kind daarom voordat het
naar school gaat naar de wc gaan.
Bewegingsonderwijs
Op dinsdag en donderdag wordt er gymles gegeven door meneer Mark aan groep 4.
Groep 3/4 gymt op maandag en donderdag.
Graag horen wij (via een briefje of mail) wanneer uw kind een reden heeft om niet mee te
doen met bewegingsonderwijs.
De sportkleding bestaat uit een sportshirt en gymbroek of een gympakje met daarbij
gymschoenen geschikt voor de gymzaal. De gymschoenen mogen niet buiten gedragen
zijn en geen zwarte zolen hebben. Kinderen met lange haren moeten een elastiekje in en
ook sieraden moeten voor de veiligheid af.
Huiswerk
De kinderen in groep 4 krijgen nog geen huiswerk. Wel verwachten wij van ouders ook
thuis inzet op het gebied van technisch lezen (samen lezen met uw kind) en het oefenen
van de tafels. De kinderen krijgen gedurende het schooljaar de gelegenheid om de tafel
van 1 t/m 10 te halen op eigen tempo. Via thuis.basispoort.nl krijg je toegang tot oefensoftware van Ambrasoft. De meeste kinderen hebben hier vorig jaar al gebruik van
gemaakt voor de software van Zoem de bij. Mocht u thuis toch niet (meer) kunnen
inloggen via basispoort, dan horen we dat graag en dan zullen we een nieuwe link
toezenden voor het (her)activeren van uw account. Via Ambrasoft kunnen kinderen
makkelijk spelenderwijs thuis oefenen, waardoor de kinderen ook niet verrast worden bij
de tafeltoets.

Doelen vakgebieden
Aan onderstaande doelen wordt dit schooljaar gewerkt.

Rekenen

Kennis van de telrij
De kinderen kunnen tellen en terugtellen met eenheden, tweetallen, vijftallen en tientallen
tot 100, vanaf elk willekeurig getal onder de 100.
Inzicht in de opbouw van getallen
De kinderen kennen de splitsrijtjes van alle getallen tot 20.
De kinderen kunnen elk getal tot 100 schrijven als een tienvoud plus de rest.
De kinderen kunnen getallen tot 100 op volgorde plaatsen.
De kinderen kunnen getallen globaal plaatsen op een getallenlijn met alleen 1 en 100.
Basisvaardigheid optellen en aftrekken tot 20
De kinderen kunnen in situaties optelsommen en/of aftreksommen herkennen en deze
uitrekenen. De kinderen kennen de optellingen en aftrekkingen van getallen tot 20 uit het
hoofd.
De kinderen kunnen bij elke splitsing van een getal tot 20 minstens één optelling en één
aftrekking maken.
Hoofdrekenen
De kinderen voeren optellingen en aftrekkingen met getallen tot en met 100
hoofdrekenend en vlot uit, waarbij ze afhankelijk van de getallen en de bewerking kiezen
uit de geleerde strategieën.
De kinderen kennen de tafels 1 t/m 10.
Lengte meten
Kinderen kunnen de lengte van een voorwerp meten in meters en centimeters nauwkeurig
Wegen
De kinderen kennen de begrippen kilogram en gram.
De kinderen kunnen voorwerpen op volgorde van gewicht plaatsen.
Tijd en tijdsduur meten
De kinderen kunnen hele uren, halve uren en kwartieren aflezen op zowel een analoge als
digitale klok.
De kinderen kunnen aangeven hoe laat het is over een aantal hele uren, een aantal halve
uren en over een aantal kwartieren en combinaties daarvan.
Rekenen met geld
De kinderen kennen alle dagelijks te gebruiken euromunten en briefjes.
De kinderen kunnen bedragen tot €100 gepast betalen

Taal

Verkennen van tekens: alfabet, punt als leesteken, klinkers en medeklinkers,
klankgroepen, pictogram, alfabetiseren op de eerste letter.
Verkennen van woorden: zelfstandig naamwoord, samenstelling, werkwoord,
verkleinwoord, bijvoeglijk naamwoord, meervouden op -en en -s, voorzetsel, eigennaam.

Verkennen van zinnen: maken en onderscheiden van woordgroepen, kenmerken van een
zin, wie-wat-waar-wanneer-deel, vraagzin, vertelzin, zinsdeel.
Verkennen van taalgebruik: beleefd en onbeleefd taalgebruik, tegenstellingen.
Spelling
Luisterwoorden: Twee en drie medeklinkers aan het begin/eind, twee medeklinkers met
tussenklank, woorden die beginnen met v-/f-/z-/s-, woorden die beginnen met sch-/schr-,
woorden met ng/nk, eer/oor/eur, aai/ooi/oei, eeuw/ieuw/uw.
Weetwoorden: woorden met ei/jij, be-/ge-/ver-, au/ou, cht/ch.
Regelwoorden: woorden met eind -d, -je/-tje/-pje, open en gesloten lettergreep.
Lezen
Op het einde van groep 4 kunnen de kinderen de volgende woordsoorten lezen:
Eenvoudige meerlettergrepige samenstellingen
Eenvoudige meerlettergrepige woorden
Meerlettergrepige woorden met be~, ge~, ver~
Drielettergrepige woorden met (maar niet eindigend op) één of meer open lettergrepen
Meerlettergrepige woorden eindigend op ~ste
Meerlettergrepige woorden eindigend op ~elijk, ~ening, ~ering
Woorden eindigend op ~tie (uitspraak /tsie/ of /sie/)
Hoogfrequente leenwoorden
Woorden met on~, aan~ of in~, gevolgd door ~ge~
Woorden met ~be~, ~ge~, ~ver~ in het midden
Bereikbaarheid
Het algemene telefoonnummer van de school kan gebruikt worden om ons telefonisch te
bereiken. Daarnaast kunt u ons altijd op school, persoonlijk aanspreken. Verder kunt u ons
bereiken via microsoft Teams of op onderstaande emailadressen:
Ma-di-wo
Do-vr

Juf Veerle
Juf AnneMarie
Meneer Bjorn

veerle.vergeer@xpectprimair.nl
annemarie.corvers@xpectprimair.nl
bjorn.janssen@xpectprimair.nl

Ma-di-do-vr
Wo

Juf Bianca
Juf Lieke

bianca.kats@xpectprimair.nl
lieke.cijsouw@xpectprimair.nl

Omdat juf Lieke enkel de woensdagochtend voor groep ¾ staat willen we jullie vragen
haar niet in iedere mail cc te zetten.
We zien jullie graag bij de kennismakingsgesprekken en gaan er samen een mooi en
leerzaam jaar van maken.
Met vriendelijke groet,
De leerkrachten van groep 3/4 en 4

