
Informatie groep 4                                                 

 

Op maandag, dinsdag en vrijdag staat juf Sylvia voor de klas. Op maandag en dinsdag wordt zij 

daarbij geholpen door onze stagiair (meester Karel). Op woensdag en donderdag is juf Chantal 

aanwezig. Op maandag t/m donderdag ondersteunt onze klassenassistent (juf Isa) bij de lessen.  

Praktische zaken: 

• Bij binnenkomst in de klas staat er op het digibord wat de kinderen kunnen gaan doen tot half 

9. 

• De kinderen zetten zelf hun fruit/drinken en lunch in de kast in het lokaal.  

• Om 10.00 uur eten we groente en fruit. Dit wordt meegegeven door de ouders. Op woensdag 
t/m vrijdag krijgen de leerlingen een extra stuk fruit (wij nemen deel aan Schoolfruit). 

We vinden het fijn als u de kinderen zoveel mogelijk water meegeeft. 

• We gaan om 10.15 naar buiten en bij slecht weer blijven we binnen. 

• Op de dinsdagmiddag en donderdagochtend hebben we gym. Op donderdag is dit meteen om 

half 9. De kinderen blijven buiten. We doen dit zodat we direct om half 9 kunnen vertrekken. 
Mocht u kind te laat komen of een afspraak hebben, breng uw kind dan zelf naar de gym.  

            Een van de kinderen pakt via het raam de tas aan waarin de lunch zit.  Deze raamportier      
 zorgt ervoor dat deze tas een plekje in de kring krijgt. 

           De kinderen nemen een handdoek mee voor het douchen. Dit is verplicht vanaf groep 4.  

           Op beide dagen hebben we een vakleerkracht gym (juf Rosa).    
           Denkt u eraan om de gymschoenen zo nu en dan te controleren of ze nog passen? 

            Voor de veiligheid van uw kind de haren graag in een staart en geen sieraden. 

• Verjaardagen vieren we voor de pauze. De kinderen mogen met 1 vriendje/vriendinnetje bij 
de andere leerkrachten van de onderbouwgroepen en juf Ingrid langs. Probeer traktaties voor 

de kinderen niet te groot te maken. Bij de hoofdingang bij Ingrid ligt een traktatieboek met 
leuke traktatie -ideeën. 

• We vinden het fijn dat de kinderen de leerkracht bij binnenkomst een handje geven en 

goedemorgen zeggen. Zo maken wij met alle leerlingen even persoonlijk contact. 

 
 

Omgang ouders/verzorgers: 
 

• Natuurlijk brengt u uw kind naar school, maar probeer het kind zo pro-actief mogelijk te laten 

zijn. Uw kind kan prima zelf zijn/ haar tas tillen en bijvoorbeeld zelf de fietssleutels opruimen. 

• Als u wat belangrijks te melden heeft, kan dit natuurlijk voor de les of d.m.v. een briefje of via 

Social Schools. Voor langere gesprekken maken we graag een afspraak na 14.30u. 
 

 
Methodes in groep 4: 

 

• Rekenen: De wereld in getallen 5. 

Er wordt gewerkt uit 1 werkboek. Blauwe deel voor de lessen, rode deel voor de taken waar 
de kinderen zelfstandig aan werken.  

            Dit jaar leren we sommen t/m 100, werken met een getallenlijn, met de kalender,   
            geldsommen, de tafels t/m 10 en klokkijken zowel analoog als digitaal.  

• Spelling: Staal; we leren dit jaar 12 nieuwe spellingsregels, die we veel moeten oefenen.  

Deze worden ook meegegeven waar u in de vorm van memory (één kaartje is de regel, de 
 ander het plaatje erbij) spelletjes mee kan doen.  

Voor spelling en rekenen is er software waarmee de kinderen dagelijks oefenen.  

  



 

• Lezen/Begrijpend lezen: Blink 

Elke leerling ontvangt aan het begin van een nieuw thema hun eigen leesboek. Dit boek 
krijgen de kinderen aan het einde van het thema dit boek mee naar huis. Zo verzamelen zij 

hun eigen bibliotheek bij elkaar. Daarnaast oefenen met woordrijen en Ralfi lezen. We hopen 
dat alle kinderen aan het eind van groep 4 E4-niveau of natuurlijk hoger kunnen lezen! 

• Natuurkunde en techniek: aan de hand van thema’s 

• Schrijven: Klinkers; We leren de hoofdletters aan. 

• Verkeer: Let’s go; Hoe moeten we ons gedragen in het verkeer. 

• Muziek/drama: 1-2-3-zing 

• Kinderen die meer aankunnen kunnen aansluiten bij de Plusklas. Dit gaat in overleg met de 

IB-er. Ook zullen zij het *** werk van de methodes aangeboden krijgen. 

• Tekenen doen we in een tekenschrift maar ook op diverse andere materialen. Via het 
handvaardigheidscircuit maken de leerlingen kennis met diverse technieken en materialen. 

• De kinderen krijgen eenmalig in groep 4 een vulpen van school. Wanneer deze zoek of stuk is, 

kan er een nieuwe pen worden aangeschaft voor 5 euro bij de school. 

 
NSCCT: 

 
In groep 4 wordt de NSCCT afgenomen. Dit is de Niet Schoolse Cognitieve Capaciteiten Toets. 

Deze test geeft een indicatie van de cognitieve mogelijkheden van uw kind. Zo zien wij of de 

school- en leervorderingen passen bij wat uw kind kan. Ook signaleren wij zo op jonge leeftijd 
al onder en boven presteerders en weten we bij welke kinderen we de lat hoog moeten 

leggen en bij welke wij ontwikkelingsverwachtingen moeten bijstellen. Het blijft natuurlijk wel 
een momentopname. 

 
Huiswerk: 

 

• We geven nog niet veel werk mee naar huis, maar soms is er extra werk nodig en doen we 

dat in overleg met de ouders. 

• Tafels leren. We leren alle tafels dit jaar van 1 t/m 10. Dit is iets waar thuis veel geoefend 
mee kan worden. Op internet zijn er veel leuke tafelspelletjes te vinden. Elke leerling krijgt 

een tafeldiploma die zij bewaren in hun portfoliomap. 

• Klokkijken. We leren dit jaar de kwartieren, maar ook al 10 over / 10 voor. En ook de digitale 
klok. Dit kan thuis veel geoefend worden. Op internet zijn veel leuke programma’s te vinden. 

 

Afwezigheid kinderen: 
 

• Is uw kind ziek, graag tussen 8.00 en 8.30 ziekmelden. Dit kan telefonisch of via Social 

Schools. 
 

Verlof: 
 

• Er wordt alleen verlof gegeven voor belangrijke zaken. 

• Verlof wordt alleen gegeven na het invullen van het verlofformulier. 

• Verlofformulieren kunnen bij de directeur worden gehaald. 

• De regels over verlof verlenen staan in de schoolgids.  

 

Als u vragen heeft, komt u gerust even langs. 

 


