
 Informatie 
 groep     4 

 Schooljaar     2022-2023 



 Beste     ouders, 

 Wij  hopen  dat  u  een  fijne  vakantie  heeft  gehad.  Dinsdag  is  het  zover  en  gaat  de  school  weer 
 beginnen.     De     klas     is     gezellig     gemaakt     en     alle     spullen     liggen     klaar.     Wij     hebben     er     zin     in! 
 In     dit     boekje     vindt     u     alle     belangrijke     informatie     over     de     groepen     4. 

 Groep     4A     juf     Esther     &     juf     Geertje 
 Groep     4A     bestaat     dit     jaar     uit     20     kinderen.     Juf     Esther     werkt     op     maandag     -     dinsdag     -     woensdag 
 en     vrijdag     om     de     week.     Juf     Geertje     werkt     op      donderdag     en     vrijdag     om     de     week. 

 Groep     4B     juf     Annemarie     &     juf     Marlies 
 Groep     4B     bestaat     dit     jaar     uit     21     kinderen.     Juf     Annemarie     werkt     op     maandag     -     dinsdag     en 
 woensdag.     Juf     Marlies     werkt     tot     november     op     donderdag     en     vrijdag.     In     november     hoopt     juf 
 Femke     terug     te     keren     van     haar     zwangerschapsverlof     en     gaat     dan     op     woensdag-     donderdag 
 en     vrijdag     werken. 

 De     dag     begint     om  08:30  uur  ,     de     deur     gaat     open     om  8:20  uur  .     De     kinderen     van     groep     4 
 komen     binnen     via     de     ingang     bij     de     Lindehof. 
 De     school     eindigt     op     maandag,     dinsdag     en     donderdag     om  14:45     uur.  Op     woensdag     en 
 vrijdag     is     de     school     om  12:30     uur     uit.  De     kinderen  komen     zelfstandig     via     de     uitgang     bij     de 
 Lindehof     naar     buiten. 

 Afmelden: 
 Wilt     u     er     aan     denken     om     uw     kind  voor  08:30     uur  telefonisch  of     per     mail  af     te     melden     als 
 hij/zij     niet     op     school     kan     komen     vanwege     ziekte     of     andere     zaken?     Dit     voorkomt     onrust. 

 Welkom! 
 Heeft  u  vragen  of  wilt  u  een  leerkracht  spreken,  dan  kan  dit  altijd  na  schooltijd.  Liever  niet 
 bij  aanvang  van  de  lessen.  Korte  mededelingen  kunnen  ook  schriftelijk  aan  uw  kind  worden 
 meegegeven.  We  zijn  graag  op  de  hoogte  van  belangrijke  zaken.  U  kunt  ons  ten  alle  tijden 
 hierover     informeren     per     mail. 



 Mail 
 Wij     zijn     bereikbaar     op     onderstaande     mailadressen: 
 Groep     4A:     Esther     Jager  e.jager@csgdewaard.nl 

 Geertje     vd     Hoek  g.vanderhoek@csgdewaard.nl 
 Groep     4B:     Annemarie     Oskam  a.oskam@csgdewaard.nl 

 Marlies     Giesen  m.giesen@csgdewaar.nl 
 Femke     Wesdijk  f.wesdijk@csgdewaard.nl 

 Klassenouder 
 Ik     ben     op     zoek     naar     een     klassenouder.     De     taak     van     een     klassenouder     is     om     wat     regelzaken 

 op     te     pakken.     Bijvoorbeeld     hulpouders     regelen     voor     een     uitje.     Ook     beheert     de     klassenouder 

 de     groepsapp     en     kan     de     leerkracht     u     benaderen     om     zaken     voor     de     app     door     te     geven.     Mocht 

 u     dit     leuk     vinden,     stuur     dan     gerust     een     mailtje. 

 Gymnastiek 
 Groep     4A     gymt     op  dinsdagochtend  in     sporthal     ‘De     Schenkel’. 

 Zij     gymmen     van  8:30-     9:30     uur  en     beginnen     de     dag     in  de     sporthal. 

 De     deur     gaat     hier     ook     om  8:20     uur  open.     De     kinderen  die     naar     de     BSO     gaan,     worden     door     de 

 juffen     van     de     BSO     gebracht. 

 Groep     4B     gymt     op  dinsdagmiddag  van  13:45     -     14:45     uur. 

 Zij     mogen     bij     de     gymzaal     opgehaald     worden     of     lopen     met     meester     Bob     mee     naar     school/ 

 BSO. 

 De     kinderen     gymmen     in     sportkleding,     met     het     haar     in     de     staart     en     met     gymschoenen     (lichte 

 zolen)     Ook     is     het     fijn     als     ze     makkelijke     kleding     aandoen     en     sieraden     thuis     laten.     Als     uw     kind 

 om     de     een     of     andere     reden     niet     mee     kan     gymmen,     dan     horen     wij     dit     graag. 

 Zwemmen 

 Op     woensdagochtend     hebben     de     groepen     4     zwemles.     Zij     starten     om     8:30     uur     die     dag     in 

 zwembad     ‘De     Wellen’.     De     leerkrachten     ontvangen     de     kinderen     buiten     en     gaan     om     8:20     uur 

 naar     binnen.     Graag     horen     wij     van     u     welke     diploma’s     uw     kind     heeft     behaald.     Deze     dag     graag 

 makkelijke     kleding     aan.     Neemt     uw     kind     bij     de     BSO     VSO     af,     dan     neemt     de     leerkracht     ze     mee 

 naar     het     zwembad. 

 Trakteren 
 De     kinderen     mogen     voorverpakte     traktaties     in     de     klas     uitdelen.     Het     is     fijn     als     u     aangeeft/ 
 overlegd     wanneer     de     verjaardag     in     de     klas     gevierd     kan     worden. 

 Pauze 
 De     kinderen     hebben     rond     10:30     uur     een     korte     pauze     van     een     kwartier,     waarbij     ze     wat     eten 
 en     drinken.     Rond     12:15     uur     gaan     de     kinderen     buiten     spelen     en     lunchen     we     met     elkaar. 
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 Koptelefoon: 
 In     groep     4     maken     we     gebruik     van     een     koptelefoon     of     oortjes. 
 Wilt     u     dit     in     de     eerste     week     meegeven     naar     school? 

 Goede     doelen: 
 In     de     klas     staat     er     een     spaarpotje     voor     de     sponsorkinderen.     Daarnaast     houden     we     enkele 
 keren     per     jaar     een     actie     voor     een     goed     doel. 

 Communicatie     tussen     school     en     ouders: 

 Omkeergesprekken 
 Aan     het     begin     van     het     jaar     vinden     er     kennismakingsgesprekken     plaats. 
 U     krijgt     hiervoor     in     de     eerste     weken     een     uitnodiging     voor. 

 Csgdewaard     app: 
 Regelmatig     wordt     u     op     de     hoogte     gehouden     van     het     reilen     en     zeilen     in     de     klas. 
 Bij     het     inloggen     van     deze     app     gebruikt     u     dezelfde     inloggegevens     als     voor     het     ouderportaal     in 
 Parnassys.     Deze     inloggegevens     ontvangt     u     zodra     uw     kind     4     jaar     is     via     de     conciërge. 
 U     kunt     hiervoor     een     app     downloaden     op     uw     computer     en/of     telefoon. 
 Dit     doet     u     via     de     App     of     -Playstore.     Zoek     op     CSG     De     Waard.     De     App     is     gekoppeld     aan     de 
 schoolwebsite.(  http://debouwsteen.csgdewaard.nl/  ) 

 De     website     en     app     zijn     afgestemd     op     de     nieuwe     AVG     privacy     regels.     Er     is     een     klein     openbaar 
 gedeelte,     maar     het     grootste     gedeelte     zit     achter     een     beveiligde     login     die     gekoppeld     is     aan     het 
 e-mailadres     dat     u     heeft     opgegeven.     Dit     e-mailadres     is     opgeslagen     in     ons 
 administratiesysteem     Parnassys.     Wordt     dit     e-mailadres     verwijderd,     doordat     de     leerling 
 bijvoorbeeld     van     school     gaat,     dan     vervalt     automatisch     de     toegang.     De     ouders/verzorgers 
 hebben     zo     alleen     toegang     tot     de     specifieke     school     en     groepspagina’s     met     foto’s     van     de 
 leerlingen. 

 In     het     ouderportaal     van     Parnassys     kunt     u     de     leerresultaten     van     uw     kind     volgen. 

 Groepsapp: 
 Elke     groep     heeft     één     of     meerdere  klassenouders  .     Via  een     groepsapp     geven     zij     informatie 
 van     de     leerkracht     door.     Deze     app-groep     wordt     alleen     voor     noodzakelijke     zaken     gebruikt.     De 
 leerkrachten     nemen     geen     deel     aan     de     groepsapp.     Heeft     u     specifieke     vragen     over     uw     kind     of 
 gebeurtenissen     in     de     groep,     kunt     u     altijd     contact     opnemen     met     de     leerkracht     per     mail     of     per 
 telefoon. 

 Wij     hebben     er     zin! 

 Met     vriendelijke     groeten, 

 Geertje     -     Esther     4A 
 Annemarie     -     Marlies     4B 
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